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الناشرمقدمة 

الرحيمالرحمن اه بم 
من ٠٥٥١؛!ونعوذ ، ونستغقرْ ، ونستعينه ، نحمد0 ، ض الحمد إن 

ومن، له مصل فلا الاله يبمدْ من ، أعمالنا وسيئات نا أنفمرور 
،له شريك لا وحده اش إلا إله لا أن وأشهد ، له هائي محلا يضلل 

وأصحابهاله وعل عليه اض صل ، ورّرله ءبدْ محمدأ أن وأشهد 
Iبعد أمجا ممرأ، تليمآ وسلم الدين يوم إل بإحسان ليعهم ومن 

الواقن بمائة أقئ ست4ى هل م ؤ وتعال؛ بمارك  ٠٥١فتقول 
ويقول_حل٩[. ١^: ]الز.ر، محإقاهأزىآم.. 

يثاوأممه وؤأأيثددإبمت ءائمحأب؛آمحأيأفين قغ أٌّ ينخ ؤ وعلأ_: 
الصلاةعليه ويقول [. ١١الأيت؛ ]الجائلة، ه. آ؛ؤه *يد ثمن 

عاليهويقول . الدين٠أ١، ق يفقهه خترأ به افه يرد ®من I واللام 
لاش مهل عالبما فيه يالتمعن ءلريما مللف ®من • واللام الصلاة 

بمارصا العالم لطالج، آحتحتها لتضع اللائكة وإن الحنة، إل ؤلريقا 
حشالأرض ل ومن السماوات ل مذ له ليستغفر العالم ؤإن يصنع، 
ساترعل القمر كفضل العابد عل العالم وفضل الماء، ل الحيتان 

درهمايورثوا لر الأنبياء إن الأنبياء، ورثة العالماء ؤإن الكواكب، 
. ٢٢١٠وافر،بحظ أحد أحده نمن العالم ورثوا ؤإنما ديتارأ، ولا 

.يأقمحرمحهص"اا)١( 
• ١٣ص غربجه يأي  ٢٢^



|وتاشم.ه 

دءد—=====—ًًً===ًًث
إحراجالثريا دار رأت وأهله، العلم منزلة هد0 لكنت ولما 

العثٍمينصالح بن محمد الشيح العلامة لفضيالة النفيس الئفر هدا 
طالبهؤآداب وفضله العالم عن فيه نحدث والدي - تعال اش ففله ح- 

ماتربه يحل أن تعال الله ّ،ادلين طلبه، عل العينة والأمماب 
والهمحمد ا نبينعل وسلم الله وصل مكسان، كل ي السلممتن 
وصحبه.

اّشر
اكريادار 

٠٠١٤١٧



العالم.*تريق 
العلم.*محالل 

اسم.^.s كم ح* 
اسم.طالب *آداب 

اسم.طالب على اد|و؛ة لأساب ا* 
اسم.نحمل رق ط* 
صها.الخدر بمب  ٠٠١١٠٢١

الخم.طالب نسا كه 
الخم.حول اري غ* 
الخم.ق مترعان واني ق* 
رماتلان مث* 

الخملطالب وأهمته الخالق حن الأول: الرسالة 
—ينه وموسا أمابه الخاء— , jyالخلاف الثانية: الرسالة 

اذكاب حنط على الحث الثالتة: الرسالة 
الحسدمن التحدض ق الرابعة: الرسالة 

الخماءعلى التقول خْلر بيان ل ة: الخامالرسالة 

العلماءنحو الصحيح الموقف بيان ق المادّة: الرسالة 
وصررءخعلر، اكحزب المايمة: الرسالة 

تعلمهعلى والحث، اذ كاب تلاوة فضل اكا.غة: الرسالة 





®؛صمحلإةمحلإتلإ=لإ؛لإعء؛سة I
الب1باإإول

١٠٥٠٠اس|اءس سرس  ٠١٥

فصول:ئلائد وفيه 

اسم.تعريف الأول: اممصل 

اسم.فضائل امحاني: الفصل 

اسم.طلب حكم المحالث: الفصل 





العلهاس مم

حو

الأولالمحل 
العلمتعرف 

عاليههو ما عل الثى؛ء إدراك وهوت الحهل، نقيص لغة؛ 
إدراكأحازمآ.

صدوهو المعرفة هو ت العلم أهل يعص تال فقد ت اصطلاحا 
أنمن أوصح العلم إن العلم؛ أهل من آحرون وقال الحهل، 
يعرف.

أنزلما ^٠٢ ١٠يه؛ والراد الشرعي، العلم هو يعنينا والذي 
والدحالثناء فيه الذي فالعلم ، والهدى® البيتان من رسوله عل اش 

افيرد ءامن النبي. تال • فقعد اه أنزله ما علم الوحي، هو'علم 
يورثواب الأساء ®إن ه؛ اض وقال • ي يفقهه خثرا يه 

.واةر((اآأ بحثل أحد أحده فمن العلم، ورثوا يإنما درهما، ديتارأولا 
اللهشريعة علم هو إنما الأيياء ورثه ااني أن الطوم وٌن 

ما— واللام الصلاة عليهم — فالأنيياء ، غرْ وليسرإ — وحل ز ع— 
.الرسول إن بل ، ١٢يتعلق وما الصناعات علم للئاس ورثوا 

قال- يلقحونما أي - النخل يوبرون الناس وجد الدينة قدم حنن 

بابالزكاة، كتاب ومسالم، محوأ، به اه يرد من باب؛ العلم، كتاب البخاري، ( )١ 
الهالة.عن النهي 

العلم،كتاب والرمذي، العلم، عل الخث، ت باب العلم، كتاب داود، ابو )٢( 
العبادة.عل الفته فضل ق جاء ما ت باب 



^^:ء=ء=ت=تٍ==========ث^===^^^=ء
،ففعلوا هدا إل حاجة لا أنه يعتي كلامآ نمهم من رأى لما لهم 

®أنتمت ه المي لهم نال ثم فد، النخل ولكن التلقيح، وتركوا 
.دنياكم«>ا، شؤون أعلم 

.الرسول لكان الثناء عاليه الذي العلم هو هدا كان ولو 
المبيهو والعمل بالعلم عليه ئثتى من أكثر لأن به؛ الناس أعلم 

الحمدويكون الثناء فيه يكون الذي هو الشرعي فالعلم إذن 
فانية،الأحرى للعلوم يكون أن أنكر لا ذللئ، مع ولكني لفاعله، 

اضدين نصر وعل اض طاعن عل أءانتا إن حدين؛ ذالنا فائدة ولكنها 
تعلمهايكون وند ومصلحة، محرأ ذلك، فيكون عباداش، -بما وانتفع 

رأعذوأؤ I تعال قوله ل داحلأ ذللث، كان إذا الأحيان بعض واجاي 
[.٦٠ت الأية ]الأنفال، • ^^تامّينمؤويت\فيباطآلإله 

فرضالصناعاتر تعلم أن العلم أهل محن كثثر ذكر وقد 
ويشربون-بما، يهلبخون أوان من لهم لأبد الناس لأن وذللث، كفاية، 

يقوممن يوجد ب فإذا ، بما ينتفعون التي الأمور س ذلك وغثر ،  ١٢
أهل*خن حيل محل وهذا . كفاية فرمحى تعلمها صار المصاع يبمذْ 

هوالثناء محل هو الذي العلم إن أقول أن أود حال كل وعل العلم، 
عداوما ، .^ رسوله وسنة اش كتابا فمه هو الذي الشرعي العلم 

حكمهفيكون شر؛ إل وسيلة أو حير إل وسيلة يكون أن قاما ذللث، 
•إليه وسيلة يكون ما يحب 

ذكرهما دون شرعآ ناله ما امتثال وجوبا بابا؛ المقاتل، كتاب، سلم، مأحرجه ( ١ ) 
•الرأي سيل عل الدنيا *عاص ن *. 



اسماب مم
>ْت(

اصالممل 
العلمفضائل 

عبادهوحق وأهله، العلم — وتعال مجحانه - اهله مدح لقد 
اكلهرة.السنة وكيلك منه والتزود الحلم عل 

وأحلأفضل من وهو الصالحة، الأعمال أفضل من فالعلم 
فإناض، سيل ق الحياد من نؤع لأنه التهلؤع؛ عبادات العبادات، 

بأمرين؛ئام -إنما وجل عز - اش دين 
والرهان.العلم أحدهما 
ولاالأمرين، هذين من فلابد والسنان، القتال والثاني 

مقدممنهما والأول حمعآ، :بما إلا ويظهر اش دين يقوم أن يمكن 
بلغهمحش ثوم عل يغتر لا . الك، كان ولهذا الثاف، عل 

القتال.مبق ئد العلم فيكون — وحل عر — الاله إل الدعوة 
محيروئادثا ساحدا آقل ءاهء ءوئست، آس ؤ تحال قال 

فيهلأبد هنا فالاصتفهام ٩[. الآ؛ة: ]الز«ر، • )،،ا ويتمأ^٥٤ '١^٠^٥ 
لسكمن أي والنهار الليل آناء قانت قائم هو أمن مقابل من 

يستويفهل به، للعلم محدوف عليه المفضل الثاق والهلرف كيلك، 
رخمةويرجو الأحرة محير قائمآ أو ماحدأ الليل آناء قانت هو من 

افه؟طاعة عن هومستكار هوومن يستوي هل ربه، 

اضثواب، يرجو قانت هو الذي فهذا يستوي لا • ابواب 





العلياس مم

تق(=سط— 
هلوأسأل القطة هده عند وأقف .٠ للرسول همتبع بأنه ويشعر 

ق٠ وJطل سيءط0، . الله لأص نمتل يأننا الوصوء عند سشسعر 
ثإقاص؛سثمجأقولء: 

•ظتأنعفمادأ"محتيه 
٦[.الأية: ]!_، 

يتوصأوأنه الأية هده تحضر يوصوئه عند الإنسان هل 
اض؟اضالألأص 
اتباعأيتوصأ وأنه اش. رصرل وصرء هدا أن ستشعر هل 

اض.؟لرسول 
ولهداذلك، يستحضر من منا أن الحقيقة نعم، ت الحراب 

لماسحقق حض نيا اش لأمر ممتثالن نكون أن العبادات، فحل عند محب، 
أننعلم نحن اض.٠ لرسول •سعتن نكون وأن الإخلاص بدللث، 

وهداالعمل نة نيا يراد ند النة لكن النية، الوصوء مروكل مجن 
أنعالينا وحينثد له المحمول نية -أا يراد وقد الفقه، ق يبحث الذي 

أنبالعبادة نقوم ونحن نستحضر أن وهي العفليم، الأمر لهذا نتشه 
الرصول.أن نتحضر وأن الإخلاص، لتحقيق -ها اض أمر نمتثل 
صحةشروط مجن لأن التابعة؛ لتحقيق فيها مجتبعون له ونبمحن فعالها 

العمل:
الإخلاص.

والمتابعة.

محمدأرمولوأن الله إلا إله لا أنه شهادة تتحقق بهما اللذين 



مالعلفشاتل 

يعبدُالعلم إذ العلم، فضأتل من أولا ذكرنا ما إل نعود 
-ها،قلبه ويتتور بالعبادة قالبه فيتعلق بصثرة، عل ربه الإنسان 
صلإذا ولهدا عادة، أتيا عل لا عيادة أنها عل لها فاعلا ويكون 
الصلاةأن من يه الله أحبمر ما له مضمون فانه النحو هدا عل الإنان 

والمذكر.الفحشاء عن تنهى 
يل:ما العلم محاثل أهم ومن 

لر- والسلام الصلاة ءاإيه«ل - فالأنيياء ، الأنبياء إرمث، أنه - ١ 
فقدبالعلم أحذ يمن الحلم، ورثوا ؤإنما دينارأ ولا درهمأ يورثوا 

عشرالخامس القرن ق الأن فأنت ، الأنبياء إرث من وافر بحظ أحذ 
الفضائل.أير من وهذا محمدأ. ترث العلم أهل من كنت إذا 

-عنه اش رصي - هريرة أبو فهذا يض، والمال محقي أنه - ٢ 
وأمألكمعلميه كالمغمى الخؤع من يسقط إنه حتى الصحابة فقراء من 
بجرينعم لا؟ أم عصرنا ل الماس ُين ذكر هريرة لأي يجري هل باه 

يثقىالعلم إذ بأحاديثه، انتفع من أحر هريرة لأي فيآكون ممرأ 
قثبت فقد بالعلم لث، ستمأن الحلم طالب يا هعليلث، يفنى، والمال 

منإلا عماله الإنسان، مات راإذا ت قال النبي،. أن الحديث 
.يدعولها(ااأ صالح أوولد به، يتي أوعلم جارية صدقة ثلاث؛ 

علمآاه رزقالث، إذا لأنه الحراسة؛ ق صاحبه يتعب لا أنه > ٣ 
قهو غيرها، أو مفاتيح أو صناديق إل يجتاج لا القلب ق فمحله 
حارسهو نمه الوقت وق محروس، الممن ول محروس، القلب 

وفاته.بعل الثواب من الإنسان يلحق ما باب؛ الوصية، كتاب لم، مأحرجه 



اسعا ا|مم

qD====^^
محرمحك،فالعلم - وحل عز - افه يإذن الخطر من محميك لأنه لك؛ 

ذلكوْع الأغلاق، وراء صناديق ق تحعله تحرمه أنت الال ولكن 
عاليه.مهلمئن غير تكون 

علالشهداء من يكون أن إل به يتوصل الإنسان أن _ ٤ 
هووأأئيؤ4إلا إلت لإ أئه أسع سؤسد ؤ تعال! قوله والدليل الحق، 
ررأولوقال: فهل [. ١١٨^: ١^^١ ^١ 

فخرأفيكفيك بالقط^ قانمآ العالم ►روأولو قال: بل لا، الأل(<؟ 
اللائكةمع هو إلا إله لا أنه لله شبد ممن تكون أن الحالم طالب، يا 

-*وجل عر - اض بوحدانية يشهدون الدين 
اضأمر الدين الأمر ولاة صنفي أحد هم العالم آهل أن - ٥ 
محتاؤاسا1قثساوزلثلهممال: تول ق طاءت،م 

ولاةتشمل هنا الأمور ولاة فإن [. ٥٩الأية: ]النساء، أمحممش؛ؤيم. 
أهلفولأية العلم؛ وطلبة والعلماء والحكام، الأمراء من الأمور 

تنفيذف الأمراء وولأية إليها الناس ودعوة اش شريعة بيان ي العالم 
•حا الناس ؤإلرام اض شريعة 

تقومحش تعال اش أمر عل القائمون هم العلم أهل أن - ٦ 
يقول؛— عته افه رمحي — معاوية بحديث لدلك ويمتاول الساعة، 
وإنماالدين، ق يفقهه حيرأ به الله يرد راس I يقول . النمح، سمعت 

الافه أمر عف قاتمة الأمة هد0 تزال ولن يعش، واش قاسم أنا 
البخاري.رواه . ضهممنحالفهمصأقأمراش«لأ، 

باب؛الزكاة، كتاب لم، وممحرأ، به اض يرد من باب; العلم، كتاب البخاري، )١( 
الهىءنادالان٠



مالعلهضاتل 

أهليكونوا ب ررإن ت الطائفة هدم عن أحمد الإمام نال رند 
همء.من أدرى فلا الحديث 

رمنالمنة أشل أحمد #أراد _: اض ٠رحمه عياض القاصي وقال 
الحديث،.أهل مدهب يعتقد 

يغبطأن أحدأ يرعب ب واللام الصلاة عاليه الرسول أن - ٧ 
'•هما نعمتثن عل -ياإلا اش أنعم التي العم مجن مجيء أحدأعل 

به.والعمل العالم طلب - ١
بنعبداش فعن للأملأم. خدمة ماله جعل الذي التاجر - ٢ 

قإلا حد ررلأ اش رمول قال نال ء عنه افه رصي — عود م
افآتاه ورجل الحق، ق هلكته عل الهله فمجالا اف ُتا0 رجل ت ١؛^^، 
.، ويءآمهاه١١-يا يقفى فهو حكمه 

مجومىأي عن البخاري أخرجه الذي الحديث ق جاء ما - ٨ 
بهافه يعغتي ما ®مثل قال المي. عن - عنه اش رصي - الأشعري 

طيية،ثقة ?IL منها فكان أرصا أصاب غسث، كمثل والعلم الهدى من 
أجادب،نها وكاث الكثتر، والقشب الكلأ فأنبتت ناء، اس 

وأصابوزرعوا، وّّ*م,ا فشربوا الا'س مبما الله فنفع اياء، أمكت 
مثلكلأفدلك ولاتجن ماء ئاك لا قيعان هى إنما أخرى طائفة 

لرمن ومثل وعلم، فعلم به، اض بعثتي ما ومعه اض دين ي ممه من 
.بهءرآ؛ آرمالت الذي افه هدى شل ولر رأسا، بذلك يرغ  <٢)

كتابوملم، والحكة، اللم ق الأنماط باب العالم، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
ريعالمه.بالقران ينوم من محل ت باب الصلاة، 

كتاب=ومسالم، وعمل، علم من تمل ت باب العلم، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 



__م العلاس كن

سضض=^=^ً=======>1آ<
رمحي- هريرة أي حديث ذلك عل كمادل الختة طريق أنه — ٩ 

علمآفيه ياك«س طريقا ملك ءوس ت قال اض. رسول أن - عنه اف 
لم.مرواه • الخنهءرا؛ إل طريقا به له اف سهل 

قالت نال عنه. اش رصي - معاوية حديث ق جاء ما . ١ ٠ 
يجعلهأي . الدينءر" ل محرأيفمهه به افه يرد »من اض رسول 

فقهبه اصود لتس الدين ق والفقه _، وجل عز - اض دين ق فقيهآ 
فقط،الفقه بعالم العلم أهل عند الخصوصة العملية الأحكام 

يتعلقوما الدين، وأصول التوحيد، علم هو• به المقصود ولكن 
والسنةالكتايا نصوصن من يكن ل؛ ولو ٠ — وجل عر — اض مريعق 

علمطلب عل الحق ق كاملا ل؛كان العلم فضل ق الحديث هدا إلا 
فيها.والفقه الشريحة 
ربه،يعبد كيفا فيحرفا العبد به يستضإء نور العلم أن — ١ ١ 

وبصرة.علم عل ذلك ي مسثرته فتكون ، عبادْ يعامل وكيف 
ودنياهم،دينهم أمور ل الناس به ;يتدي نور العالم أن - ١ ٢ 

تسعآقتل إسرائيل بتي من الذي الرجل قصة منا كم عل بمي ولا 
عابدرجل عل فدل الأرض أهل أعلم عن فسأل أ، نفودسعين 

فقتلهلا. ت فقال الأمر امتعفلم العابد فكأن توبة؟ من له هل فأله 
ثيءلا وأنه توبة له أن فأحثرْ فأله عال؛ إل ذهب ثم المثة، به يأتم 

إليها،ليخؤج صالحون أهله بلد عل دله ثم التوبة، وبتن بيته بمول 

•والعلم الهدى من الهي. يه بعث ما مثل باب'• لفضاتل، ا= 
القرآن,تلاوة عل نضل ت باب الدعوات، كتاب مسالم، أحرجه ر١( 
•'مدممتبمصّآا)أ(



^==========س==تق1ي^=
. ٠٢١شهورةروالقصة العلريق. أثناء ق الوت مأتاه فخرج 

والخاهل. ٣١ين الفرق فانظر 
قأما الدنيا، وق الاخرْ ق الملم أهل يرفع اف أن -  ١٣

اضإل الدعوة ن به قاموا ما بحب درحات يرفعهم اض فإن الاحرة 
عادهبثن اض يرقيهم الدنيا دق علموا، بما والعمل - وجل ز ع- 

ءامؤأيكأآويث ألده بتغ ؤ ت تعال اش قال • يه ناموا ما بمصب 
. [Ji_ ، :١١ق.]

كتابومسالم، إمرايل، بش من ذكر ما باب الأنبياء، كتاب البخاري، أحرحها ]١( 
القاتل.توبة مول • باب التوبة، 



ؤج(مالعلاب مم

الثالث،الفصل 

:رء===^==^:==^:=ع ء; 

قصار يكمي من به تام إذا كفاية فرض الشرعي العلم ؤللب 
عيناالإنسان عل واجبآ العلم ءللّ-ح يكون وقد منة، الاحرين حق 
أرفعلها يريد عبادة معرفة عليه يتوهما آن وصابهله عين، فرض أي 

كيفيعرف أن الحال هالْ ق عاليه قببا فإنه -ها، القيام يريد معاملة 
مجنذلكا عدا ومجا المعاملة، -هذه يقوم وكيفا العبادة، -هدم ض يتعبد 
قائمأنه نفسه يشعر أن العلم لهلالسا وينبض كفاية ففرض الحلم 

معالفرض فاعل ثواب له ليحصل محللبه حال كفاية بفرض 
العلمي.التحصيل 

منهو ل الأعمال، أفصل من العلم ءللسا أن شالثا ولا 
قتظهر البيع دلأت٠ حثن هدا وقتتا ق ولاسيما اه، سبيل ق الحهاد 

إليتهللع ممن الكشو الحهل وبدأ وتكثر، وتنتشر الإسلامي المجتمع 
أمورثلاثة فهده الناس، من كمر من الحيل وبدأ علم، بغير الإفتاء 

ا1_اِاا  ١٠آ.همِ 1. ، ١١_1 أر> 1'ءا_

صسبم س رم- ِم، سء اُ 

العلم.ءلاو_ا عل محرص أن الشباب عل تحم كلها 
شرورها•تظهر بدأت بالع أدلات 
.علم بغير الإفتاء إل يتهللعون أناس ثانيا! 
الحلملأهل واصحة تكون قد او مق كثير جدل ثالثا! 

•علم بض فتها بحائل من اف لكن 









اسماب كت
(rv>

الأولالقمل 
الملمطالب آداب 

منها;نلكر ياداب، ١^^ من له لأيد اللم طالب 
إخلاصاكتف-مدجل-:الأمالأول: 

لأن؛ الأحرة والدار الله وجه العلم بطالب قصده يكون بأن 
وءقرملاإقهإلاآممةتعال: فيه، ورعب عاليه حث( الله 

قالعالماء عل والثناء الآةت؟ا[, ]محمد، ه. لد ؤأنتعدز 
عبادة.صار به أوأمر ثيء عل اليه أثتى ؤإذا معروف، القرآن 

طالبق ان الإنينوي بأن ذثه فيه الإخلاص فيجب إذن 
الشرعيالعالم بطلب الإنسان نوى -ؤإذا وجل عز — اض وجه الحلم 

اممهرممول قال فقد رتبة، او مرتثة إل نيا ليتوصل ممهادة ينال أن 
إلايتعلمه لا - وجل عر - افه وجه يه يبتغي علما تعلم ررمن .؛ 

يعني— القيامة٠ يوم الحنة عرف بجد لر الدنيا من عرضا به ليصيب 
مديلس.وعيد وهدا .  ٢١١رمحها 

منلا الشهادة أنال أن أريد أنا •' العلم طالب قال لو لكن 
فيهاالعالم مقياس أصبح النفلم لأن ولكن الدنيا، من حظ أجل 

العالمطالب باب: العالم، كتاب داود، وأبر ، ٣٣٨ص ٢ ح أحمد الإمام أحرجه )١( 
قوالحاكم به، والعمل بالعلم الأنمماع باب؛ المتيمة، ماجه، وابن تعال• افه لغر 

نال، ٥  ٤٣ص ٨ ج ارالمصتفء ل شيبة ابٍا وابن ، ١٦٠ص ١ ج *المستدرك® 
.ثمان منيه صحيح حديث I الحاكم 





يالعلاي كن

لكصار آخر رجلا رعئمه علمآ رجلا علمت إذا لأنك ؛ آدةءُاأ 
ثمرمن وهكذا، ثلاثة أجر للث، صار ثالثآ علم ولو رجلن، أجر 
ثواتهااجعل ءاللهم نال عبادة فعل إذا الإنسان أن البيع من صار 

دلكالدى وهو حا عللث، الذي هو الرسول. لأن ؛ اض* لرسول 

لنثيء يعدله لا رلالءاJم تعال اض رحمه - أحمد ألإمام قال 
نمهعن الحهل رغ ررينوي • فال ذللثإ؟ كيف • نالوا • نيته؛أ صحت 

محاذافيك، الأصل هو كما الحهل فيهم الأصل لأن غرم"؛ وعن 
الجاهدينمجن كنت، الأمة هذْ عن الحهل ترغ أن أجل من تعلمت 

الئه.دين ينثرون الذين الله بيل سق 
الشربمة:عن الدفاع الثالث: الأمر 

الالكب لأن الشريعة، عن الدفاع العلم بطلب بموي أن 
حاملإلا الشريعة عن يدا0ا ولا الشريعة، عن تداغ أن يمكن 

بالكب،حافالة مكتبة إل جاء البيع أهل من رجلا أن فلو الشريحة، 
ويقررهاببدعة يتكلم وقام الكتب، من محصى لا ما فيها الشرعية 

منشخص عند تكلم إذا لكن عليه، يرد واحدأ كتابأ أن أظن فلا 
ويدحضعليه يرد العلم طالس، فإن ليقررها ببيعته العالم أهل 

والسنة.بالقرآن كلامه 
الشريعة؛عن الدفاع العلم ينوي؛هللب، أن العلم طالب، فعل 

لوكانتمامأ، كالسلاح برجالها إلا يكوف لا الشريعة عن الدفاع لأن 

إمرايل.و؛ي ص ذم ما باب; ، الأنساء كتاب المتاري، احرجه )١( 







^^===^ً=======^=^^^ت====ء^^ء^^^==عءء^^^ء
قبدلك يريد أر الركؤع؟ حال ق بدلك يريد أو الجود؟ حال 
القياميثمل وذلك القيام حالة ق بدلك يريد بل لا القعود؟ حال 
الخلافهدا من احد لا أن فيجب الركؤع، يعد والقيام الركؤع قيل 
مافعل وكلنا الحق نريد كلنا لأننا والنزلع؛ للشقاق ميبآ العلماء بذن 
ميبآذلك من نتخذ أن محوز لا فانه هكذا فمادام إليه، اجتهاده أداه 

حتىءمحتلفوا يزالوا لر العلماء لأن العالم؛ أهل ينز والتفرق للعداوة 

ولاواحدة، يدأ يكونوا أن العلم طلبة عل إذل' 
إذاالواحج، بل والشاغض، لكاعد سا الخلاف هذا مثل يجعلوا 

؛مقتضىهو وحالفك عندك، الدليل بمقتضى صاحبك حالفت 
الحبةتزداد وأن واحد، حلريق عل أنفسكم يجعلوا أن عنده الدليل 
٠ستك^ها 

ايجاهآالأن عندهم الذين شبابنا ومنيء لجب فتحن ولهذا 
اهكتاب، عل علمهم يبنوا وأن بالدلائل المسائل يقرنوا أن إل قويا 

الحلمأبوامحيإ بفتح يبشر وأنه الخير من هذا أن نرى رسوله، وسنة 
مسيآذلك يجعلوا آن سهم نريد ولا الصحيحة، مناهجه من 

هممأأفين إة ؤ ت محمد. لبيه اش قال وتد والبغضاء، للتحرب، 
فالذينء•  ١٥٩ت الأية ]الأنعام، . ه سء ق ييجم لتت ؛ث-يثا  ٢٢١٥ويمم 

لأنذلك؛ عل نوافقهم لا إليها يتحزبون أحزابآ أنفسهم يجعلون 
يتباغضأن يوحج، لا الفهم احتلاف أن ونرى واحد، اض حزب 
أحيه.عرض ق أحدهم يقع وأن الناس 

اختلفواؤإن حش إحوة، يكونوا أن العلم طلبة عل فيجب 



اسمكماي 
^^===س=د=)ج(

بالهدوءالأحر يدعو أن واحد كل وعل الفرعية، ائل المعض بل 
نحصلوحذا العلم، إل والوصول اف وجه حا يراد التي والمناقثة 

الماس،بعض ق تكون المي والشدة العنت هدا ويزول الألفة، 
يمرحشك لا وهدا والخصام، المزلع إل الأمر 7ام يصل قد حتى 

اممهئال، السمر ق يكون ما أشد من الأمة ُين والمزلع السامين أعداء 
وأ»نحثوأأسّرييثولإولاسنرءوأقنشاوأويهب ؤتعال؛ 

[.٤٦الأيت: الأنفال، ] .

هالْمثل ق محلفون — عنهم اض رمحي — الصحابة وكان 
أنولإف بل واتتلأف، محبة عل واحد، قلمتا عل ولكنهم ائل، الم

موافقفانه عنده الدليل بمكهس حالفلث، إذا الرحل إن بصراحة 
فالهدف،وبالمال للحقيقة حيالب منكما كلأ لأن الحقيقة؛ ق للن، 

لصت،ما نحالفلث، لر إذن فهو دليل، عن الحق إل الوصول وهو واحد 
وءأذْ،؟ الخلاففأين عنده، الدليل بمقتضى حالفلئ، إنما أنه تقر 

لقيامائل المبعض ق احتلمت، ؤإن واحدة الأمة تبقى الطريقة 
محس،أنه شالت، فلا الحق ؤلهور يعد وكابر عاند مى أما عندها، الدليل 

مقال.مقام ولكل والمخالفة، العناد بعد يستحقه بما يعامل أن 
بالمالم:الممل الخامس: الأمر 

وأحلاقآ،وعبادة، عقيدة، بعلمه العلم طالمثإ يعمل أن 
الملم،نتيجة وهو الحلم ثمرة هو هذا لأن ومحامله؛ وآدا؛آ، 
عنثبت، ولهذا علميه، ؤإمجا له إما للاحه، كالحامل العلم وحامل 

عملت،إن للمثج . ،®^، UJLpأوللمثج حجة ءالقرآن قال؛ أنه . الم، 

الرضوا.محل يامإ: الرصوء، كتاب لم، ماخرحه )١( 





مالعل، ائكن

=طسشسس=سسس=سس>جح
ولويوردونبا، التي الإيرادات من ذلك أشبه الدنيا؟وما السماء إل 

توعلم — وجل عر — اه إن وئالوا بالقبول الحديث هدا تلقوا أنهم 
—وتعال سبحانه — يشاء كما وينزل ذاته، لوازم من والعلو عرشه 

عنالشي. أجرهم فيما يتحثروا ولر الشبهة هدْ عنهم لاندفعت 
ربه•

أمورمن ورسوله به اض أمحر ما نتلقى أن عليتا الواجب إذن 
منأذهاننا ق يكون بما نعارصها لا وأن والتسليم، بالقبول الغيب 

علوالأمثلة ، ذللق، فوق أمر الغيب أمر لأن والمشاهد؛ المحسوس 
مثلمن المؤمن موقف إنما بدكرها، أطيل أن أحب لا كثيرة ذللiإ 
ورسولهاض صدق يقول بأن والتسليم القبول هو الأحاديث، هده 
•محزنلونح4 بذآ ءاسألثبموث ؤ قوله؛ ق ذلك عن اض أحير كما 

[.٢٨٥الأية: ]الترة، 
رسوله،وسنة اض كتاب عل مبنية تكون أن بجب فالعقيدة 

للعقلمدخل لا أقول لا فيها للعقل محال لا أنه الإنسان يعلم وأن 
منبه جاءت ما لأن إلا فيها، للحقل محال لا أقول ؤإنما فيها، 

يدركلا العقل كان ؤإن العقول، به شاهدة اممه كمال ق نصوص 
صمةكل له ثبت قد اض أن يدرك لكنه كمال من ض محسا ما تفاصيل 
ناحيةمن عليه به افه مى الذي العلم نبيا يعمل أن لابد الكمال 

العقيدة.
يحلموكما - وجل عز — ض التعبد العبادة، ناحية من كيلك 

٠امامن أمرين عل مبنية العبادة أن منا كشر 
•- وجل عز - فه الإخلاص I أحدهما 



يالعلطاف |دل _

—=شض=

حاءما عل عيادته الإنسان فيبني للرمول، التابعة والقال.' 
أصلق لا منه ليس ما افه دين ي ييتيع لا ورسوله، اممه عن 

تكونأن العبادة ق لأيد نقول؛ ولهدا وصفها، ي ولا العبادة، 
لأيدسببها، وق زماّيا، وق مكاتبا، وق همثتها، ل ثابتة 

كلها.الأمور هدْ ق بالث/ع ثابتة تكون أن 
دونجبا اش تعبد لعبادة الأمباب من شيئأ أحدأأثبت أن فلو 

أنلأيد لأته مقبول؛ غر هذا إن وفلنا؛ ذللث،، عليه رددنا دليل 
أنولو منه، بمقبول فليس ؤإلأ العيادة لتللث، مسج، هدا بأن يثبت 
بهورد بثيء أتى أو الث/ع به يأت ب الحثادامتا من شيتآ ثميع أحدأ 

مردودةإنبا فلنا ابتدعه، زمان ل أو ابتدعها هيثة عل لكن الث/ع 
لأنالشرع؛ به جاء ما عل مبنية الحثالة تكون أن لابد لأنه عليك؛ 

إلاتعال لله تتعبد ألا العلم من تعال اش ما مقتضى هو هذا 

يقومحتى الحثلر الحثاداتا ق الأصل إن العلماء قال ولهذا 
أمثهرظ٠طتؤاؤ يقوله؛ ذلك واستدلواعل المشروعية عل دليل 

[.٢١الأية: ]الشورى، ه. ^ د بأدن أم نا أليي من لهم 
عائثةحديث، مجن العبحيح ي عنه بتإ فيما النبي وبقول 

•فهورداا^أ أمرئا عب لس صلا صل ارمن عنها اش صي ر- 
إلالوصول وتريد اه، إل الوصول وتريد ءنلصآ كنعت، لو حتى 

ولوعيك، مردود ذللث، فإن الشرؤع الوجه غ،ر عل ولكنه كرامته، 
طريقآتحال الله يجعله لد ؤلريق مجن اه إل الوصول أردت أنك 

الأمور.سثات ورد مهسالأحكاماداطااة، ياب،ت كتابالأضية، _واهمسلم، 



ء* JjlIIكناي، 

•عليه مردود ذلك فإن إليه للوصول 
علمهيما تعال لذ متعدأ يكون أن العلم *لمالب فواجب إذن 

أنأريد الذي الأمر هذا إن يقول لا ينقص، ولا يزيد لا الثميع من 
بهويننرح قلبي إليه ويْليمثن نفسي إليه تكن أمر يه ض أتعبد 

الث/دعبمتزان فلتزما هذا حصل لو حتى هكذا يقول لا صدري، 
فانهمحالا والرأس المن فعل بالقبول لها والسنة الكتاب شهد فإن 

آثت؛ن -تسة1 حميدءمءاه ٣؛ أم لن أمحس غ عمله: سوء له يزين فد 
٨[.الأيه؛ ]فاطر، يشاءه. من وة«ديى يشاء من بميل 

والمعاملة،الأخلاق ي بعلمه عاملا يكون أن لأبل كيلك 
والوفاء،الصدق، من فاصل خلق كل إل يدعو الشرعي والعلم 

حشأحدكم يؤمن »لأ ه: الني هال حتى للمزمخن الحر ومحبة 
ررمنت واللام الصلاة عليه وهال < انفهءُا، محب ما لأحيه محب 

ثومن؛اردوهو منيته قيانه الحثة ليدخل النار عن يزحنح أن أحب 
مجنوص ، إده«رى يوش آن محب ما الناس إل وليأت الأحر واليوم 

وملم،ليه، عب ما لأخيه عب أن باب* الإيمان، كتاب البخاري، روا، )١( 
لنمهبمب ما لأخته بمب أن الإيمان خماله من أن مل الدليل باب; ٠ الإيمان كتاب 

فالأول.الأول، الخلفاء سة بالوفاء الأم باب: الإش، مماب لم; مررآ. )٢( 
محمرل الد. يمحول ثع كنا أ تال - عنهما اطه رمحي - عمر بن عبداث عن رمه؛ 

نائيإذ جشرء ي مر من رمنا ينتعل، مجن رمنا ٠ نماء• يصلح مجن فنا مجثزلأ ينزلنا 
لريكن*انه فمال: اه. رسول إل فاجتمعنا جامعة، الصلاة الله.: رسول منادي 

يعلمهما شر ويندرمم لهم بعلمه ما خير عل امته يدل ان عليه حثا كان إلا نمر 
٠تنكررما، رأمور بلاء آخرما وسميب أرلها ل عافتها جعل مده أمذكم ؤإن لهم، 





اسمكماب 

نسخآيكونوا أن العالم طلبة من أريد لا وأنا ويتحرك، الناس يدعو 
عامالن.عالماء يكونوا أن منهم أريد ولكني كب، من 

الحكمان:الأمرالساح: 
يرؤ،ؤ تعال؛ اش يقول حيث بالحكمة، متحليآ يكون أن 

ه.هكثقأ حة، ؤؤآ صد يون ومن يثآء ش أدحا=كثه 
بمالغثره مربيآ العلم طالب يكون أن والحكمة [. ٢٦٩الأية: ]١١٠^٥، 
-وحل عر — اض دين من إليه يدعو وبما الأخلاق، من به يتخلق 
العلريقهدا طكنا ؤإذا بحاله، يليق بما إنسان كل نحاطب بحيث 
يونومن ؤ وحل_: عز س رينا هال كما ممر محر لنا حصل 

[.٢٦٩الأية: صابيأ'خاحكثهآه. 
الحكيملأن منازلها؛ الأشياء ينزل الذي هو: والحكيم 

منزلته،ينزله أن الشء ؤإتقان الإتقان، وهو الإحكام من مجأحوذ 
دعوته.حكيمآل يكون أن العالم طالبا عل محبا يل فينغي 

غلإغءقشم؛يتعال؛ نوله ب، الدعوة مراتب اف ذكر رئي 
،٠٣١]ه. أحس مت أفير وبمدمحر ظتإج ؤألمؤبملؤ لأدكمؤ )؟بة 

فقالالكتاب أهل حيال ل رابعة مرتبة تعال افه وذكر [• ١٢٥ت الأنة 
الخنإلا حتحأ أؤ؛ى إلا آقءكتثب أنل ■صؤ\' ؤالأ وم : ت٠ال 

[.٤٦الآةت تانمك<وت،طالمؤأنهزه. 
إلأهرب يكون ما الدعرة أساليب من الحالم طالب فيختار 

حهةق فبال أءرابي حاء ه، الرسول دعوة ق ذلك ومثال القبول، 
وئاه، السي فنهاهم ينحرونه، الصحابة إليه فقام المسجد، من 

منلثيء لاتصاي^ الماحي هده ®إن • له وهال النبي لعام بوله قضى 



مالعلْلا1ب آداب 

وقراءةوالصلاة، وحل، عر اف لدكر هي إنما والقذر، البول، هذا 
الحكمة؟هذْ من أحن أرأتم المي.، قال كما آو القرآن«را< 

ارحنياللهم I١١ قال إنه حش راقتغ صدرْ انشرح الأعراي فهذا 
.أحدأ،امعنا ترحم ولا ومحمدا 

أنادننا I قال الثلمس، الحكم بن معاوية عن أحرى وقصة 
يرحمكفقلت: ، القوم من رحل عطس إذ اش. رسول مع أصل 

شانكمما أمثاهأ واثكل ث فقلت بأيصارهم، القوم فرماي إ اش 
رأيتهمفلما أفخاذهم. عل بأيدتبمم يضربون فجعلوا إل؟ تطرون 

هوفبأي الله.، رصول صل فلما مكث. لكني، يصمتونني، 
ولاكهرف ما ا فوالثه منه، تعليمآ أحسن بعدم معلمآ رأيتا ما ا وأمي 

منثيء فيها بمي لا الصلاة هل0 ^ I١١ قال . شتمني ولا ضربني 
هناومن . القرTناار٢أوقراءة والتكيثر هوالتسسح إنما الناس، كلام 
عز- افه أمر كما باسة تكون أن محب، اش إل الدعوة أن نجد 

وجل-•

ب.<'دحاتم يدْ وؤ، رحلا رأى . السي، أن آخر ومثال 
ولصيدْ من ٠ الممح، فنزعه الرجال، عل حرام الذهب وخاتم 

ولماياله«ءم نارفيضعهاق من حمرة إل رريعمدأحدكم وقال؛ به، 
الوالله فقال: به. انتفع حاتملث، حذ للرحل.* فيل النك،. انصرف 

الجد،ق البول عل الماء صب • ياب الوصوء، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
البول.غل يجوب • باب الطهارة، كتاب لم، وم
الصلاة.ل الكلام تحريم • باب الصلاة، رمواصح الساجد كتاب لم، مأخرجه )٢، 
الرجال.عل الذهب خاتم تحريم • باب اللباس، كتاب لم، مأخرجه ، ٣١



___العدو اي كن

^====س====>ق(
لأنأشد؛ هنا التوجيه فأسلوب ، اض رسول طرحه حاتمآ احد 
ينزلأن اش إل يدعو من لكل ينبغي وهكذا مقالأ، مقام لكل 

حصولوالقصود سواء، حد عل الناس بجعل وألا منازلها الأمور 
المنفعة.

بعضهمأن وجدنا اليوم الدعاة من ممر عاليه ما تأملنا وإذا 
شيتآيفعل أحدأ وجد لو دعوته، من الناس ينفر حتى الغيرة تاحدْ 
نحشىما الله، نحاف ما يقول وبشدة بقوة به يشهر لوجدته محرمآ 

هدالأن ؛ بتتليبمب لن وهدا منه، )نمر حتى دللك امبه ومحا افه، 
نقللما - اض رحمه - تيمية ابن الإسلام شيح قال وقد بالضد، يقابل 

محال!حينما الكلام، أهل ق يرا0 محا - الله رحمه _ الشافعي عن 
ق-بم ويطاف والنعال بالحريد يضربوا أن الكلام أهل ق حكبمي رر 

علوأقبل والسنة، الكتاب ترك س جزاء هدا ويقال؛ العشار 
اللكلآم«.

وجدهمهزلاع إل نفلر إذا الإنسان إن الإسلام؛ شخ قال 
القدربعين نفلرإليهم إذا ولكنه وجه، س الشافعي قاله لما تحمن م

يرىفانه علهم، امحتحود قد والسيتلمان علهم استولت محي والحرة 
وماذكاء أوتوا به، ابتلاهم تما عافاه أن الله ومحمد ويرحمهم، لهم 

وأبصاراسمحآ أتوا أو عالومجأ، أوتوا وما فهومآ أتوا أو ، زكاء أوتوا 
'شء من أفندتم ولا أبصارهم ولا سمعهم عنهم أغنى فما وأفئدة 

Iالمعاصي؛عينان أهل إل ننفلر أن الأحوة أتبا لنا ينبغي هكذا 
لأتملومجة اش ق تأحذنا لا أي الشرع عتن القدر، وعين الشرع، عثن 
والزاف:الزانية عن تعال ةال كما 



٢[.الأية.' تالنور، ٠ \ؤه له ؤ، ممامآفة أخدؤ 
بمارنعاملهم لهم ونرق فنرحمهم القدر متن إليهم وننفلر 

ؤنالبآثار من وهذا ، ا،لكروه وزوال القصود حصول إل أقرب نراْ 
علم،عنده ليس لكن غثرة، عنده الذي الخاهل بخلاف العلم 

.الحكمة يستعمل أن محب اش إل الداعية العلم فطالب 
:صايرأضالملم الطالب يكون أن الأمرالثامن: 

تعلمهق مستمرا يكون بل يمل ولا يقطعه لا عليه مثابرأ أي 
طرقهإذا الإنسان فإن يمل ولا الحلم، عل وليصتر المستهلاع، بقدر 
أجرينال فإنه العلم مثابرأعل كان إذا ولكن وترك، امتهمر الملل 

إلواستمع آحر، وجه من العانة له وتكون وجه، من الصابرين 
مح،محاآإقلىىؤ ت نثيه نحاطأ - عزوجل - افه قول 

آكشئينمقنالإان واة،
[.١٤٩^: ]مود، ِسمى.. 

وتقديرهم:العلياء احرام التامع؛ الأمر 
تتسعوأن وتقديرهم، العلماء احرام الحلم طلبة عل إن 
يقايالواوأن وغيرهم، العلماء ي؛ن اختلاف من محصل ئا صدورهم 

نقعلةوهذه اعتقّادهم، ق حهلآ مسيلا سلك عمن بالاعتذار هذا 
مامنها ليتخال الأخرين، مياء يتتبع الناس يعص لأن جدا؛ مهمة 
أممن وهدا سمعتهم، الناس عل ويشوش حقهم، ل لائقأ لتس 

فإنالذنوب كبائر س الناس من العامي اغتياب كان ؤإذا الأخْلاء، 
علصرره يقتصر لا الحالم اغتياب لأن وأكثر؛ أض العالم اغتياب 

الشرعي.العلم س محمله ما وعل عليه بل العال؛ 



:ث^^ء=^^^^^^^^======:=^===^=^:=ء=^==^^=======^:===ءءد^^
كلمتهقط نأعينهم من سقط أر العالم ق زهدرا إذا والناس 

لهذاالرحل هذا غيبة فإن إليه وت٠دى الحق يقول كان ؤإذا أيضأ. 
كبيرحطره وهذا الشرعي، علمه وب؛ن الناس ُان حاتلأ تكون العالم 

وعظيم•
العلماءيان محري ما محملوا أن الشباب هزلأء عل إن • أقول 

فيمايعذروهم وأن الاجتهاد، وعل الية، حن عل الاختلاف من 
حطأ،أنه يعتقدون فيما معهم يتكلموا أن ماغ ولا فيه، أخطأوا 

لأنا أخطأوا؟ إثم مالوا الذين من أو منهم الخطأ هل لهم ليبينوا 
لهيتب؛ن المنامثة بحد ثم خطأ، الحالم محول أن يتصور أحيانآ الإنسان 
الحياتينوحير خطاء آدم ابن رركل بشر والإنان . ه صواب

•ااتوايون«ل^ 
فتحصلالماس بين ليشيحها وحطته، ١^١!؛ برلة يمرح أن أما 

.السالم،طريق من ليس هذا فإن القرمة، 
لمايجوز لا ، الأمراء مجن الأخهلاء من مجصل ما أيضآ وكذللث، 

عماونتغاصى ثيء كل ل فيهم للقدح سلمأ فيه يجهلئون ما نتخذ أن 
ءامنوأظغثك تألبا ؤ كتابه ق يقول اطه لأن ؛ الحسنامحت، من لهم 

ص٤ ح القيامة، صغة ت كتاب والترمذي، ، ١  ٩٨ص ٣ ج أحمد الإمام أحرجه ( ١ل 
دالدارص،التوبة، ذكر باب: الرماد، كتاب ماجه، وابن !!، ٢٤٩٩]برقم  ٠٦٩

وأبونعيم،  ٩٢صى نةايد٠ الانِح ق والنوى التوبة، ل باب• كتابالرتاق، 
ءحدثوقال: ،  ٢٧٣ص ٤ ج »اددرك» ق والحاكم ، ٣٣٢ص ٦ ر الخاإية« »ق 

.١٢٠ص ٢ ح نوى* رإصناده العجلوني؛ تال ينرجاْ،، ولر الإسناد صحيح 



اسهطاف آداه، 
)ثق(==س======سسسءف

عدمعل نوم بنفس محملكم لا يعني ٨^ الأيأ؛ ]المائدة، • X ندأوأ 
منأحد زلأيت، احد أن للإنسان محل ولا واجب،، فالعدل العدل، 
عنيكن يم الا'٠ى، بن يشعها غرهم أو العلماء أو الأمراء 

.بالعدل ليس هدا فإن حناتيم، 
وصارعليك لهل سأحدأ أن لو نمك عل الثي هذا وقس 

ذلك،لحددت ؤإصا؛اتكؤ، حسناتك وءنفى ، ومس؛اتلث، زلأتلئ، ينثر 
محبفإنه ؛ الث، نفق ذلك ترى كنت، فإذا عيك. منه جناية 

tias-؛تظنه ما علاج أن إل آنفآ أشرت وكما غجرك، ق ذلك، ترى أن 
بحدالموقم، ويتسن تناقشه، وأن أحهلآ، أنه رأست، بمن تتصل أن 

اياقشة.

هويكون ما إل قوله عن ير*يع المنانثة بعد إنسان من فكم 
الصوان،هو قوله يكون المناقشة يعد إنسان مجن وكم الصوان، 

.بعضاااُاأ بعضه يغد كالبنيان للمؤمن راقالؤمن الخْلآ. هو وخلننا 
الخةويدحل النار عن يزحزح أن أحب ءس النم، ثال وند 

أنمحب ما الناس إل وليأت الأخر واليوم باش وهويؤس منيته فلتأته 
والاستقامة.هوالعدل وهذا ، إليهءرآ، يؤءى 
اكمساك،بالكتابوالمنة:العاشر: الأمر 

مجنوالأحد العلم تلقي عل التام الحرص العلم طلبة عل محبا 
وهي:بيا، ييدأ لر إن العلم لهلالمإ فلاح لا التي، أصوله 

.رضر0 الجد ق الأصاع تثساك ياب اجد، المكتاب البخاري، رواه ( ١ ) 
.وتعاضدهم وتعاطفهم المومين تراحم ت باب والصلة، الجر كتاب ومسلم، 

)^(متخريص/\بر



ٍضٍثسسس=سٍ^^=س>ةوأسدئ، ا مم

عاليهالحرص العلم طالب عل بجب فإنه الكريم• القران - ١ 
وهوالتين، اض حبل هو القران فان به، وعملا وفهمآ وحففلآ قراءة 

فيذكرالحرصن غاية عاليه يمرصون لف الكان وقد الطوم، اّس أّ
حققيأحدهم فتجد القرآن، عل حرصهم من العجسس، الثيء عنهم 

منأقل ق القرآن حفثل وبعضهم مستوات، سع وصرم القرآن 
عل— عليهم اض رخوان — اللف حرص عل دلالة هدا وق شهر، 

أحديد عل وحفظه عليه الحرص العلم طالب عل فيجب القرآن، 
التلقي.طريق عن يؤحد القرآن لأن العالمين؛ 

القرآن،محفظ لا العالم طالية يعقص بجد أن له يؤمما« مما وإنه 
الحلم.طلب منهج ق ير حلل وهدا القراءة، يجس لا بعضهم بل 

القرآنحففل عل الحرص العلم طلبة عل يجب أنه أكرر لدلك 
.الصالح السالم، لفهم مهنابقأ فهمآ وفهمه إليه والدعرة به والحمل 

للشريعةالصدرين اف ثفهي ' الصحيحة التة — ٢ 
العلمطاو_، عل فيجب الكريم، للقرآن الوضحة وهي الإسلامية، 

إماالسنة، حفظ العلم طالب وعل عليهما، والحرص بينهما الجمع 
وتمييزومتثوما أسانيدها بدراسة أو الأحاديث، نصوصي بحففل 

عنهاالتة حففل يكون وكدللث، ، الضعيف، من الصحيح 
السنة.ق البيع أهل شبهات عل والرد 

الصحيحة،والته بالقرآن يلثزم أن العلم طالب، عل فيجب، 
لرأحدهما انكر إذا uطائر كالحناحثن - العلم طالب أي - له وهما 

القرآنتراعي أو القرآن، عن وتغفل المنة تراعي لا لذللثج 



مالعلطاف ا أد|د
ئ<==سس===^=^ثض=

وشروحهايالنة يعتتي العالم طلبة من فكثير السنة، عن وتغفل 
منA< عن سألته لو لكن كاملا؛ امحتاء ومجصهللحاما ورجالها، 

يكونأن فلابد كبير، غالهل وهدا تما، جاهلا لرأيته اض كتاب 
مهمثالث ثيء وهناك العالم، طالب يا لالث« جتاحين والسنة الكتاب 

لأنعنه؛ تغفل ولا العلماء كلام ممل فلا العلماء، كلام وهر 
الشريعةقواعد من وعندهم الحلم، ق متلث، رموحآ أشد العلماء 

الأجلاءالحالماء كان ولهدا عندك، ليس ما وصوابهلها وأصرارها 
ؤإلأبه قال أحد كان إن يقولون نول، عندهم ترجح إذا الحققون 

عل— تعال اش رخمه — تيمية ابن الإسلام شيح فمثلا به، نقول فلا 
يهأقول أنا I قال قائلا يه يعلم لا قولأ قال إذا اطلاعه وسعة علمه 

برأيه.يأحد ولا يه، قيل قد كان إن 
رسولهومنة اش كتاب إل الرجوع العالم طالم، عل مح، لدا 

٠العلماء بكلام ستمن وأن .، 
ماعل والعمل وتدبره بحفظه يكون افه كتاب إل رالرجؤع 

افيقول:لأن جاء؛ه؛ 
الأيايت،وتدبر . )ليدبرواآياتهه٠'[. ٢٩الأية: ]ص، أمإدإألآبيل.ه• 

هووالتذكر الألباب^. أولوا ؤرJتدكر المعنى، فهم إل يوصل 
القران.-يدا الحمل 

فلنرجعلدللأc؛ نزل كان ؤإذا الحكمة، لهدم القرآن هدا نزل 
فيهإن وواض يه، جاء ما نْلبق ثم معانيه، ولنعلم لنتدبرْ الكتاب إل 

ؤباانجئواتم،لأجملت تعال اش يقول والأحرة، الدنيا سعادة 
يدرتبمتشرم صدغ معبشه آم ؛ن ذحكه، من محبمن إ. ولا؛ئمحني 



اسماب مم

.[ ١  ٢٤،  ١٢٣الابمان: طه، ] .

أشدولا صدرأ، أشرح ولا بالأ، أنعم أحدأ نحد لا ولهدا 
أشدفالومن فقهرأ، كان ؤإن حتى أبدأ، من فلبه ق طمأنينة 

صدرأ،الناس رأوّع اطمئتانآ، الناس وأشد انشراحأ، الناس 
ذحقرأوأنئصنيحاتن عمل س ءؤ ؛ اش قول شتتم إن واقرأوا 

ماصقامأيلختي، وجوءأجرهم قثصدنؤص0لإث ؤهومؤمن 
[.٩٧الأة: ]الم>ل، ثنوزوه• 

طصالحيا0است؟
القلب،وطمأنينة الصدر انثراح هي الهليبة الحياة ث الحراب 

متشرحالقالس، مطمثن فإنه بوس، أشد ق الإنسان كان ولو حتى 
وليسحير، كله أمره إن ا'لؤمن لأمر راع،ما ت س النبي قال الصدر، 

وإنله، حيرأ فكان صبر صراء أصابته إن للموس، إلا لأحد ذاك 

وص<يرالمؤم^إ مسه، ويل انتحر وربما الدن^، عيه وتفبزا 
طيبة،حياته تكون ولدللث، وطمأنينة؛ اننراحآ الصبر لدة وبجد 

قطيه حاة * ط«يةه حاة فلنحسه ؤ • تعال قوله يكون وبدلل 
ه.ونفقلبه 

حجرابن الحاففل حياة عن تكلموا الدين المورحتن بعض 
إلحاء إذا وكان عهده، ق مصر قضاة ئامحي وكان - اه حمه ر- 

ذاتفمر مجوكّتإ. ق البغال أو الخيول نحرها بعربة يأق عمله مكان 

,حير كله أمرء المؤمن •' باب النعل، كتاب لم، مرواه 



اوعا_حطائرآداس 
^^======سسط

يكونوعادة الزيت. يبيع أي - زيات مصر ل تtودى يرجل يوم 
وقالالوكب. فأوقف اليهودي فجاء - الثياب ومخ الزيات 

محنارالدنيا ت يمول نبيكم إن اض_ت رحمه — حجر اين للحافظ 
هذاق وأنت مصر، قضاة قاصي وأنت . الكافرااُا، وجنة الزمن 

العيابهذا ق — اليهودي ه نفيمني — وأنا النعيم، هذا وق الوكب، 
.الشقاء وهذا 

الترفمن فيه أنا فيما ارأنا اش رحمه — حجر ابن الحافظ قال 
للثقاءبالنسبة أنت وأما سجنأ، الحنة نعيم إل بالنسبة يعتر والنعيم 

اليهوديفقال . ء حنة النار لعذاب بالنسبة يعتر فيه أنت الذي 
وأملم.اش. محمدأرسول أن وأشهد اض، إلا لاإله أن أشهد 

.والأجرة الدنيا ربح الذي وهمو كان، مهما حير ق الومن ف٠ 
والاحرة.الدنيا حر وهوالذي شر ق والكافر ءآ 

JU  ؤثم0إآجفيلإ0للأاثذتش: ه
]المري. ءِامتؤأوعيأوأآلتبملحتتديراٌوأألقوماصحأإلمم

ا_'آ[.الأيات:

وترفهم،لذامم ق وتاهوا اض دين أضاعوا والذين فالكفار 
قفاتبم الدنيا؛ لهم وازدهرت وشيدوها الهصور بنوا ؤإن فهم 

وأبناءاللوك ®لويعلم السالف بحفس قال حتى جحيم، ق الحقيقة 
.بالسيوف؛،عاليه لحالدونا فيه نحن ما اللوك 

قضاء•ع وكانوا وذكره، اض بمناحاة نعموا فقد الؤمجنون أما 
الراءأصابتهم ؤإن صبروا، الضراء أصابتهم فإن وقدره، اش 

الزمحال.كتاب مسلم، رواه C ر١ 



يالعلاى مم
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محاممالدنيا أصحاب بخلاف يكون، ما أنعم ق فكانوا شكروا، 

هملإبمهلوا,يثتا^١ محظإؤمتايبمواؤإن ؤ؛ن ت بقوله افه وصفهم كما 
[.١٥٨^: ]النوة، • بمحلمحيى.ه 

بينثابتة س الرسول فسنة I النبوية السنة إل الرجؤع وأما 
الرسولعل مكدوبأ كان ما حتى ومحفوؤلة، الحمد، وش أيدينا، 

عليه،مكذوب هو مجا وبينوا محنته، بينوا العلم أهل إن ف ،
أنإنسان أي يستهلح محفوؤلة، ظاهرة _ الحمد وض _ السنة وبقيت 

أهلموال ففي ؤإلأ — تمكن إن ~ الكتب بمراجعة إما إليها يصل 

إلالرجوع من قلت ما ينز تومح، كيف ت قائل قال إذا ولكن 
الكتبيتبعون أنامأ أن نجد أننا ْع .ؤ؟ رسوله وستة اش كتاب 

وأناكدا؛ مذهبي وأنا كذا؛ مذهبي أنا ويقول الذاهب ل المؤلفة 
الضقال له؛ وتقول الرجل لتفتي إنك حتى ا كذا؟ مذهي 

مذهبيأنا مجالكي، مذهبي أنا حنفي، مذهبي أنا I فيقول كذا، 
ذلك.أشبه وما . . حنبل. مجذهبى أنا شافعي، 

إلاإله لا أن أشهد نقول حميعآ إننا لهم نقول أن • فالحواب 
اه.محمدأرسول أن وأشهد اض، 
اش؟محمدأرسول أن شهادة معنى فما 

فيماوتصديقه أمجر، فيما ارطاعتته معناها العالماءI قال 
.درع<،بما إلا اش يحيد لا وأن وزجر، تهى عنه ما واجتناب أحبمر، 

كذامذهبي أو كذا مذهبي أو كذا مذهبي أنا ان إنقال فإذا 
تعارصهفلا — والسلام الصلاة عاليه — الرسول قول هذا •' له فنقول 



العدهطاف « أدا|ِ س
ذسًغدق( 

•أحد بقول 
٠محفأ تقاليدا مالييهمآ عن ينهون المداهب أئمة حتى 

•لليهٌ الرجؤع الواجب فإن الحق تلان ارض • ويقولون 
نشهدوأنت نحن '' فلأن أو خلان بمدهب عارصنا لن فنقول 

اممهرسول إلا نتح ألا الشهادة هده وتقتفي اش، رسول محمدأ أن 

•<رذاأعني لت ولكن جلية، وامححة أيدينا يخن السنة وهدم 
إنبل العالم، وأهل الفقهاء لكتب الرحؤع أهمية من نقلل أن القول 

ستنبْلببما التي الهلرق ومعرفة بها كتبهم إل الرجؤع 
إلاالعلم طلب محقق أن يمكن لا التي الأمور من أدلتها من الأحكام 

؛الرجوعلليءا•
العالماءأيدي عل يتفقهوا لر الذين القوم أولئك نجد وليلك 

بنظرينثلرون صاروا لأنبمم كثثرأ؛ شيثآ الزلات مجن عندهم أن نجد 
البخاري،صحيح مثلا يأحدون فيه، ينظروا أن ينبغي مما أنل 

هوعام،ما الأحاديث ل أن *ع الأحاديث، من فته ما إل فيدمون 
إلتهتدون لا لكنهم منسوخ، وثيء ومقتي، ومطلق، ومحص، 

•كبير صلال بأدا فيحصل ذلك، 
والثبات:الشن عشر: الحادي الأمر 

التثبتالعلم طالب بما يتحل أن محب التي الاداب أهم ومجن 
فالأحبارالأحكام، من يصدر فيما والشن الأحبار محن ينقل فيما 

ثملا، أو إليه نقالت، عمن صحت هل أولا تتثبت أن فلابد نقلت إذا 
علمثنيا سمعته الذي الحكم يكون ريما الحكم ق فتثبت صحت إذا 



اسعاس كن

.يخطأ ليس أنه والواير حطأ، أنه فتحكم أنت، نحهله أصل 
الحال؟هذه ق العلاج كيف ولكن 

كداعناك نقل وتقول الحر إليه نب بمن تتصل أن • العلاج 
ونفوراستنكارك يكون فقد تناقشه يم صحح؟ هدا فهل وكدا 

التقول،هدا سبب ما تدرى لا لأناك سمعته وهالة أول منه نفك 
الحرل الثبت مجن أولا فلابد العجب، بطل السبب علم إذا ويقال 

أمذلك صح هل وتسأله عنه ثقل بمن تتصل ذلك بعد ثم والحكم، 
أوإليه فار->ع وصواب حق عل هو يكون أن إما ت تناقشه ثم لا؟ 

.إليه فرجمر معك الصواب يكون 
لففلآ،متشانيان سسات فهما والتثستا اكبايت، من فرق وهناك 

معنى.-محتالفان 
وألايضجر ولا يمل وألا والثابرة الصبمر معناه فالشات 

هدالأن يترك؛ ثم ئْلعة فن كل من أو نتفة، كتاب كل من يأحذ 
بعضفمثلا ، فائدْ بلا الأيام عليه ويقaني الهلالب، يضر الذي 

الندى،قْلر متن ق ومرة الأجرومية ؤا النحو• ي يقرأ الهللأب 
ومرةالمنبه، ق مرة الصْللح، ق؛ الحال وكذللث، الألفية. ق ومرة 

فومرة السممغ، زاد ق مرة •' الفقه ق وكدللث، العراقي، لفية أق 
كلق وهكذا الهذب، همح ل ومرة المغني، ل ومجرة الفقه، عمدة 

حصلولو عالمآ، غصت لا الغالب، ق هذا حرا، وهلم كتاب، 
يتلقعلكالذي المسائل وتحصيل أصولأ، لا ائل ممحصل فانه علمأ 

هووالسادت، والرمحوخ التأصيل لكن الأحرى، يعد واحدة الحراد 
بالسبةوثايتآ يراجع أو تقرأ التي للكتسآ يالمبة ثابتآ فكن الهم، 



1سطاف آدا0 __ 
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،سثح عند أسيؤع كل ذواقا نكرن لا عنهم، تتلقى الذين ليسؤخ 
قررتإذا ثم عنده، العلم ستلقى من أولا قرر شخ، عن هر شم 

فرقولا شيخآ، لك أسمع كل أو شهر كل تجعل ولا ماشت ذلك 
احروشيخأ الفقه، ق معه وتستمر الفقه ق شيخأ للئا تحعل أن ُين 
والتوحيدالعميدة ق آحر وشيخآ النحو، ق معه تمر وتلنحو ال 
كالرجلوتكون تتدوق، أن لا تستمر أن المهم معه، تمر وت

يهلاو_اوذم، طلمها أيامآ عندها وجالس امرأة تروج كلما المطلاق 
أحرى.

نوايالهم تكون تارة الناتلن لأن مهم؛ أمر الشت أيضا 
الوتارة وعمدأ، قصدأ عنه المنقول سمعة يشوه ما ينقلون سيئة، 
ءعنا0حلاف عل الثيء يفهمون ولكنهم سيئة نوايا عندهم يكون 
دورأتى مل ما ني بالنت فإذا التثيت، محب ولهذا به، أريد الذي 

حطآبأنه القول عل محكم أن قبل عنه نقل الذي صاحب مع المتانثة 
ْعالصواب أن بالمناهثة لك يْلهر ربما لأنه وذلك حطأ، غثر أو 

ازكلأم.عنه مل الذي هذا 
فاسلكحطأ أنه ترى محا، شخص عن نقل إذا أنه والخلاصة 

Iالرتيب عل ثلاثة طرقأ 
الخثر.صحة ق التشت، الأول؛ 

وداخفأيده صوابآ كان فإن الحكم، صواب ق النظر الثال 
بمنالاممبمال وهوت الثالث، الطريق فاماّالائ، حطأ رأيته ؤإن عنه، 
.واحرام بردوء ذلالث، وليكن فيه لمتامشته إليه نسب 



اسعاى مم

رموك.؛ومراد تعال الاه مراد فهم عل الحرص • عشر الثاف الأمر 
مرادنهم أي الفهم، محضة العلم ؤللب ق المهمة الأمور من 

علممأأوتوا الناس من كشرأ لأن رسوله.؛ ومراد - وجل عر - اض 
سنةس تسر وما الله كتاب تحفظ أن يكفي لا نهمآ. ^٠^١ لر ولكن 
اضأرادْ مجا ورسوله اض عن تفهم أن لابد • فهم بدون اش. رمول 

مرادغجر عل بالنصوصرر استدلوا محوم مجن الخلل أكثر وما ورسوله، 
الضلال.بدلك فحصل ورسوله اش 

قدالفهم ق الخطأ أن وهي: ألا محهتة نقطة عل أته وهنا 
بجهالهنحْليء الذي الحامل لأن بابهل؛ الخطأ من خهلرأ أمد يكون 
أنهنفسه ق يعتقد حهلآ فهم الذي لكن ويتعلم، جاهمل أنه يعرف 

لذلكرلنضرب ورسوله، اش مراد هو هذا أن ويعتقد مصيب، عالر 
تالفهم أهمية لتا ليمن الأمثلة بعض 

يمح=ك1تاتي إي ؤنثش ؤداؤود و تعال! اض قال الأول! ادثال 
ثهءقهاؤأ؛؛ سهيذك َلإ؛هم ؤيٌّم!بمهم■ مثغ إذ ^^؛٠ 

متلأآبيءئ :١^ ح ^؛١ محل1أ ه ^١ ٢٠ثوح 
[.٧٩، ٧٨(: jboSll]الأنّياء، • ^^موءىئاضلأك'إؤهيم 

القضيةهذه ق داود عل سليمان - وحل عز - اض فضل 
داودعلم ق نقص هناك ليس ولآكن ماليمازه. ؤمحمهمناها بالفهم 

وعالمأه.حكمأ آتينا كلأ وؤ 
امتازما - وحل عز - اممه ذكر لما اتكريمة الأية هذه إل وانفلر 

فقالاللام، عليه داود ميزة أيضآ ذكر فإنه الفهم، من سليمان به 



اسمطالب آداب 

يتعادلحتى وذلك ه. بحن يالحبال داود *ع ؤرّ-خرنا • تعال 
ذكرثم والعلم، الحكم من محيه اشركا ما تعال اض فيكر منهما، كل 

•الأحر عن منهما راحل كل به امتاز ما 
•ثيء كل ليس العلم وأن الفهم، أهمية عل يدلنا وهذا 
ماحنماء فيه أحدهما وعاءان حمدك كان إذا الثال: الثاو 

فجاءالشتاء، فصل والفصل فارس، بارئ ماء فيه والاحر داقء، 
أنالأفضل الناس! يعفى فقال الحنابة، من الاغتسال يريد رحل 

الني.لأن مشقة؛ فيه المارد الماء لأن وذلك البارئ، الماء تستخدم 
الدرحات،يه ويرغ الخطايا به يمحوافه ما عل أدلكم ارألأ إ فال 

.. المكارم. ءل الوضوء اساغ مال: اف. رمول يا بل : قالوا
الحديث،.

؛الماءالوضوء أمسيت، فإذا الرد. أيام ل الوضوء إسثاغ يعني 
لطبيعةالمناسب، الداقء بالماء الوضوء يسمم أن من أفضل كان البارد 
الخو.

واستدلأفضل البارد الماء استخدام بأن أفتى فالمرجل 
السابق.؛الحديث، 

ضلالخطآفياسلم1مفياصم؟!
ررإراساغيقول: الرسول. لأن الفهم؛ ق الخهلآ أن الحوابر! 

وفرق، للوضوء المارد الماء نحتار أن • يقل ولر المكارم* عل الوضوء 
نعملقلنا الثاق التعبير الحديث، ق الوارد كان لو التعب،رين. ب،ن 

الكاره.عل الوصوء ثمل ياب: الطهارة، كتاب لم، مرواه )١( 
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أنأي • الكارهء عل الوضوء *إساغ تال; ولكن الجاري. الماء احتر 
.الوصرء إمب1غ من الماء برودة يمنعه لا الإنسان 

المسر؟؟هم يريد أم المر بمبادْ اش يرد هل * نقول لم 
يري_ثوك آمحنر مقتر أس يغد ؤ ت تعال قوله ق الخواب: 

الدينررإن ! النبي. قرل رف • ؛١  ١٨٥الأية؛ ]البقرة، • آثتنزه لطم 
سر((ر،

أنفعفا مهمة، قضية الفهم قضية إن اللم؛ لطالبه فأقول 
أداءق عليهم يثق أن أراد هل عبادْ؟ مجن اممه أراد ماذا نفهم 

االمر؟ بهم أراد أم العبادات 
ينايريد ولا المر بنا يريد — رجل عز — ال؛تح أن شك ولا 

متآثرأ-هايكون أن اللم لطالب، ينبغي مما الآداب، بعض فهده 
ؤإمامآالخير داعيآإل يكون وحتى صالحآ قدو0 يكون حش لمه عق 
كماالدين، ق الإمامة تنال والشن محبالصير - وجل عز - اطة ين دق 

صنا/اآثثا يم، بمديدك أنمه تمم وآهع1ثا ؤ : تعال الأإه قال 
[.٢٤الأية؛ تاوءجع.ه، * بمال؛حؤتابجف*تويت،ه 

•بمر الدين ٠ باب الإيمان، كتاب البخاري، رواه ( ١ ت 



<S)
مالعلطالب عل العينة الأسباب 

اصالفصل 

منهانذكر ممرة، العلم طلب عل العينة الآ،اساب 
التقوى؛ت أولا 

[.١٣١الأية: ]الماء، 

أمامة\ي فعن لأمته، الرسول. وصمة أيضا وهي 
رسولررسمعت I قال — عنه اش رمحي — الياهل عجلان ين صدى 
خمسكم،وصلوا ربكم، اتقوا I ؤءال الودلع حجة ق محلب اف. 

تاوحلواأمراءكم وأطيعوا أموالكم، زكاة وأةو١ شهركم، وصوموا 
خاصةق أوصا0 سرية عل أمترأ بعث إذا . وكان • ربكمأ؛أاأ جنة 

اللفيزل ولر خبمرأ. المسالبن من معه وبمن الده بتقوى نفسه 
الوفاة،عند ووصاياهم ومكاتباتهم خطهم ق -ها يتواصون الصالح 

تيعد أما • عبداهتح اينه إل — عنه اش رضي — ين عمر كتب 
ومنوقام، اتماْ من فإنه - وحل عز - اش يتقوى أوصيكر فان( 

-عنه اش رمحي - عل وأوصى - زاده شاكره ومن ، حزام أقرضه 
منلك يد لا اليتم، وحل عز افه يتقوى )أوصيالث، I فقال رحلا 

الحمعة.كتاب الرطى، ا-؛محه 
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وكتبرالاحرة(، الدنيا يملك وهو دونه، لك منتهى ولا لقائه، 

بتقوىأوصلث، . . بعد. )أما ت تعال اش ل له أخ إل الصالحقن أحد 
اشفاجعل ■علانيتلث،، ل ورملثح مرJرتاائ،، ق نجيلث، هو الذي اض 
متلث،قربه بقدر افه وحف • ونهارك ليللث، ق حال، كل عل ، iJJljمن 

سلطانإل سلطانه مجن نحرج لا بمنه أنك واعلم عليلثإ، وقدرته 
وليكرحيرك منه فليعهلم ، غ\ره مللثا إل ملكه من ولا ، غ\ر0 

.واللام( وحلكا 
تقيهوقاية ينافه ما وبتن بجنه المد بجعل أن ت التقوى ومعنى 

غضبهمن عنثاْ مجن و؛ين ينه يجعل أن • ريه الحبي وتقوى • منه 
•معاصيه واجتناب طاعته بفعل ، ذللث، من تقيه وقاية وسخطه 

كماوتقوى بر ت فيقال، الر، تقرن أحيانآ التقوى أن واعلم 
'آ[.الآ؛ة:]الأئدة،ؤوماومِألكآمحئُئه• : تعال ونه قق 

الأوامر،فحل الر صار بالر يرنت، فان وحدها تذكر وتارة 
•الواهم، ترك والقوى 

واجتنابالأوامر فعل تعم شاملة صاريت، أفردلت، ؤإذا 
فأهل__، أعدُت، الخة أن كتابه و اض ذكر وقد الواهي، 

عليجب ولذلك - متهم ؤإياكم اض جعلنا - الحنة أهل هم التقوى 
لثوابه،وطلآ لأمره، امجتثالأ - وجل عز - اض يتقى أن ان الأن

يتليهاآكمك\ءامتوأإنؤ وجل عر — اض قال، ■ عقابه من والمجاة 
دوتأذيه أم سياظةئفز ٣رئاكا  ٠٠١^،تنموأآممئ 

[.٢٩الأة: ]الأنفال، آقنسفيأصبه. 
تفوائدمهمة فيها؛لامحث، الأية وهذْ 



>محلممئمايململأفثمناس-الآدد; 
العالمفيه يدخل وهذا والتاع، الضار ويين والباطل، الحق بتن به 

فإن، نمرْ شح لا ما العلوم من الإنسان عل اش يفح يحنث 
الحفظ،وزيادة العالم، وزيادة الهدى، زيادة بها محصل الطوى 
قال:أنه - اض رحمه - الشافعي عن يذكر ولهذا 

حفظيسوء وكيح إل شكوت 
اصيالعرك تإل أرشدق ف

ورتم العلأن بم اعلونال 
اصيعاه زتيلا الثه ور ون

وفرقانآuj،محرفة ازداد علمأ ازداد كلما الإنسان أن شك ولا 
علاض يفتح ما فيه يدخل وكذلك والمانع، والضار والباطل، الحق 

المهموقوة الفهم، لقوة سبب المقوى لأن الفهم؛ من الإنسان 
اضكتاب من آية محفظان الرجلن ترى فإنك العلم، زيادة 7أا بمصل 

أنالأخر ثتطح ويأحكام، ثلاثة منها يستخرج أن أحدهما يستطيع 
الفهم.من افه أتام ما يحسب، هذا من أكثر يتخرج 

الغرامةأيضأ ذلك( ل ويدخل الفهم، لزيادة مبب فالتقوى 
•الناس بثن حش حا بمتن هماّة الم، بمطي، اش أن 

أوأوبر أوصادق، كاذب أنه يعرف الإنسان يرى ما فبمجرد 
يعرفولر ، يعاشره ل؛ وهو الشخص عل محكم ربما أنه حتى فاجر 

الفراسة.من الله أءء؛لاه ما بب بسمآ عنه 
]الأنفال،ه. ستكاظ مح*ءئا ؤ الثانية; الفائدة 

الأعمالفإن الصالحة، بالأعمال يكون الميثان وتكفتر ؛؛• ١٢٩^؛ 



_اسه اي، كن

^^====—>1ه(
ررالصالواتالمى مال كا المئة الأصال تكفر الصالحة 
بينهمائا كفارة رمصان إل ورمصان الحمعة، إل والحمعة الخمس، 

.احسماعائر«لا<ما

.بينهماءأرآ، ئا كفارة العمرة إل )رانممرة ت الرسول وقال 
اتقىإذا الإنسان أن يعنى وهدا الصالحة، بالأعمال تكون فالكفاره 

محه. ١٣اش يكثر التي الصالحة الأعمال له سهل اض 
للأستغفارييسركم بأن ^٠٢^ رؤويغفر I الثالثة القانية 

للاصتغفارييسر أن المد عل الله نعمة من هدا فان والتوبة، 

العلمؤللب عل والاستمرار ثانا؛زلثابرة 
والصبمرالعلم إدراك ق الخهد سدل أن العلم ؤنالب عل يتمن 

الخم،براحة ينال لا العلم فان تحصيله، يحل به محتففل وأن عليه 
؛ذللث، عل وهومئاب، الحلم إل الموصلة الْلرق حمح المتعلم للث، في
ؤلريقاسللث، ارمز ت قال أنه الشي. عن لم مصحيح ي بت، لما 

العلمطاو_ا فلميثابر . الخة«ر'آ؛ إل ؤلريقا له اش سهل علما به يلتمس 
طلبعن يشغله أو يصرفه ما كل عنه وييع اللميال وسهر ويجتهد 

•العلم 

الخمعةإل رالخمعة الخص المالوات باب• الطهارة، كتاب لم، مأخرحه )١( 
الكبائر.اجتنبت ما بيتهن لما مكفرايت، رمضان إل ورمضان 

الخج.كتاب ومسالم، العمرة، كتاب البخاري، أخرجه )٢( 
وعلالقران تلاوة عل الأجتماع نفل ت باب الدعوات، كتاب مسالم، أخرجه )٣( 

الذكر.



العالمطلب عل الثابرة ق مشهورة قضايا الصالح وللسالف 
أدركتبما سئل أنه - عنه اض رمحي - هماس ابن عن يروى أنه حش 

وعنهمثول، غيد ربين عقول، وقلب محورل، بلسان ت نال الملم؟ 
عنالحديث ليبكى كان إن . . . را قال؛ عنه اض رضي — أيضا 

الريحتسفي بابه، عل رئاتي نأتومد - وهونائل - بابه فآق الرحل 
بك؟حاء ما افه رمرل عم ابن يا ت مقول فيخرج التراب، من عل 
عننأمأيه آتيك، أن أحق أنا فأقول؛ فأتيك؟ إل أرسلت ألا 

فرفعهللعالم تواضع ء عنه الله رضي — هماس فابن • ® • • • الحديث 
يه.افه 

ويروىالكبيرة، المثابرة يتابر أن العلم لهنالب، ينغي وهكدا 
ليلةذاتر أحد الإمام استضافه أنه - اممه رحمه - الشافعي عن أيضا 
منامهما،إل الرحلان تفرق ثم الشافعي فآكل العشاء، له فقدم 
حديثر،من أحكام اصتتباط ي يفكر -- اش رخمه - الشافعي فبقي 
كانعمثر أبا . فعل ما عمثر أبا لأيا البي قول وهو 
علميهفحرز ال3؛لاتر هدا فمالت، التغير، يعبمى صغير طائر معه 

يليقيما ان إنكل ويكلم الصبيان يدامب، . ألمي وكان الصبي، 
منهامتشعل إنه ويمال الحديث، هدا من يستتبهل الليل محلول فظل به، 

أحر،حديث، إليها حر فائدة استبط إذا ولعلمه فائدة، ألفط من أكثر 
يتوضأولر — اطه رخمه — الشافعي قام الفجر أدن فلما تتم جش وهكذا 

فقالواأهله يلد علميه بمي أحمد الإمام وكان بيته، إل انصرنا نم 

الناس.إل الأنسلخل باب: الأدب، كتاب البخاري، أخرجه 



ِالعلي ا ا|كت

QD===___=_=^=^_^
ونامفشرب أكل الذي الرجل هذا عل تثني كيف عبداض أبا يا له! 
فقال؛الشافعي الإمام فسأل ومحوء؟ بدون الفجر وصل يقم، ول؛ 

طعامآوجدت ما لأي فذلك الإناء أفرغمش حتى أكالت كوف ]أما 
لركوف وأما منه، بطني أملأ أن فأردلتا أحمد الإمام طعام من أطيب 

قأفكر كنّى وقد الليل، نيام من أفضل العلم فإن الليل لصلاة أنم 
وصوءعل فكنت الفجر لصلاة أتوضأ لر كوف وأما الحديث، هذا 
.الوضوء بماء يكلمهم أن محب ولا العشاء[ صلاة من 

مهم،أمجر العلم طلب ق القابرة إن حال، كل عل أقول 
الذينأما لا. المثابرة؟ هذْ عل نحن هل الأن حاصرنا ل فلمتنلر 

يتلهونريما الدراسة مجن انصرفوا إذا فإنبمم نظامية دراسة يدرسون 
وألايكون ألا وأحب مثلا أضرب محاق الدرس، عل تعتن لا بأشياء 
فقالسيثة، إجابة أجاب المواد بحفي ق الهللبة أحد نفلير، له يوجد 

الفأنا المائة، هذه فهم من أست ئد لأل فقال: لماذا؟ المدرس: 
حؤلآوهذا اليأس؟ كيف لها، حاملا أكون أن أريد ولكن أدرسها 
الغاية.إل نصل حتى نثابر أن محب عفليم، 

أنه— اض رحمه — عيي العيدالرحمن المثابر سيخنا حدثنى وقد 
النحوعلم طلب أنه النحو ل الكوفة أهل إمام الكماثي عن يكر 
وتصعدلها طحامجآ محمل نملة وجد الأيام س يرم ول يتمكن، فلم 

نحلصتحتى ثابرت ولكنها سقطت،، صعدت وكالما الخيار إل به 
ئابرتالنملة هذه الكماثى: فقال الخيار، وصعدت العشة هده مجن 

النحو.ق إمجامجآ صار حتى فثابر الغاية، وصلت، حتى 



L_VI _ اسءطاف عل. العمتة

معناْاليأس فإن نيأس ولا نثابر أن الهللة أ-ر-ا لنا ينبغي ولهذا 
أنمنانعد وأن نتفاءل بل نتشاءم ألا لنا وينبغي الخثر، باب صد 

حثرأ•
الحقفد:ثالثا: 

تعلمهما وصهل الذاكرة عل الحرص العالم طالب عل فيجب 
فإذاللنسيان، عرصة الإنسان فإن أوكتابته، صدره، ق يحفغله إما 

اموينمنه يصح ذلك فإن تعلمه ما وتكرر الراجعة عل محرص ام 
قتل؛رثي 

الواتقةبالحبال صيودك قيد فيده والكتابة صيد الحلم 
٠لالقةالخلائق وتأركها غزالة تصيد أن الحماقة فمن 

هنديأن وصبطه الحلم حففل عل تعن التي الْلرق ومن 
ؤءاثنهمهدى رادز أهتدؤأ ؤإلإئ ؤ تعال؛ اش قال بعله، الإنسان 

[.١٧الأيأ: ]محي، مييتهره. 
م،ري]مه. هدكح أنتدتإ ١^^ أق وبزي ؤ ال؛ ون

لعموموفهمآ، حقفلآ الله زاده بعالمه الإنسان عمل فكلما . [ ٧٦ت الأية 
.هدى4 ^والهمم قوله؛ 
العالخاءIملازمة رابعا: 

بأهلتم — وجل عز — باش يمتعن أن العلم طالس، عل محب 
القراءةمحرد عل الاقتصار لأن كتبهم؛ ل كتبوا بما نعن ويالملم، 

لهسن عال( إل جلس من بخلاف محلويل وقت إل بمتاج والْلالحة 
إلاالحلم يدرك لا إنه أقول لا وأنا الْلريق، له ويتتر له ويشرح 



هالعلاس كن

C؟D=^^=—==—ًسسدًس
لكنوالطالعة بالقراءة الإنسان يدرك فقد المشاتح، من باكلقي 
ئدفإنه الفهم ورزق رمارأ ليلا تامأ اكبابآ أكب ما إذا أنه الغالب 
منأكثر فخهلئه كتابه دليله كان ]من يقال؛ ولهدا كثثرأ مح؛رء 

الحقيقة.ق الإطلاق عل ليس هدا ولكن ، صوابه[ 

أنصحوأنا الثاتخ، عل العلم يتلقى أن الثل الملريقة ولكن 
أنمثل واحد، فن ل شخ كل من يتلقف ألا أيفأ العلم طالب 
طريقةق عنتلفون العلماء لأن شخ؛ من أكثر من الفقه يتعلم 

فأنتأيضا، آراتهم ق ونحتلفون والستة، الكتاب من استدلالهم 
تتلقىأي وه5اوا، البلاغة أو الفقه ق علمه تتلقى عالآ للث، نحعل 
مجنأكثر عنده الشخ كان ؤإذا واحد، شخ من واحد فن ل العلم 

وهداهدا مجن مجثلأ الفقه علم تلقسى إذا لأنلث، معه؛ فتلتزم فن 
مجوقفكيكون طالب؟ وأنت، ءوةفلثا يكون فماذا رأتبمم ل واحتلفوا 

إليودي فهذا مجمن فن ل بمالم التزامك لكن والشك، الحترة 
.راحظلث٠، 









مالعلاب كت
>قئ<

الأولالمحل 
العلمنحصل ؤلريا 

الطريقيعرف أن فلابد مكانآ أراد إذا الإنسان أن المعلوم من 
وأيسرها؛أترب|ا عن يبحث فإنه الهلرق تعددت ؤإذا إليه، الموصل 

أصول،عل للعالم طليه ييتي آن العلم لهنالب الهم من كان لذلك 
قالالوصول، حرم الأصول يتقن ب ضن ، عشواء حبهل يتخبْل ولا 

الناظم:
آحرْفيه الكادح يلغ لن ناحرة بحور فالعلم ويعد 
مبيلأنحد فاحرصن ه لنيلتمهيلأ ه أصولق لكن 

الوصولأمحرم تفته فمن الأصولأ القواعد م اغتن
الشجرةكأصل فرؤع، والمسائل العالم، هي؛ فالأصول 

•ومللث، تذل فإما جيد أصل عل الأغصان تكن ب إذا وأغصانبما 
الأصول؟هي ما لكن 
الصحيحة؟الأدلة هي هل 

والضوابمل؟القواعد أوهي 
كلاهما؟أو 

 Iوالقواعدوالسنة، الكتاب أدلة هى الأصول الخواب
وهدهوالسنة، الكتاب مجن والأستقراء بالثتح المآحوذة والضوايعل 



طرقضسلاسم
==^=========ً^^

منهدا التيسير نجب الشقة مثلا العالم، لطالب يكون ما أهم من 
تعال؛قوله من الكتاب من . والسنة الكتاب من مأخوذ الأصول 

السنة!ومن • [ ٧٨الأية؛ ]ا-سم، حجه. ين ؤنجآ هأهدؤ، ماج*ايا رؤ 
ررصتت حصا بن لعمران وسلم آله وعل عليه اممه صل قوله 

وقوله. جنبءالأ، قعل شخ ب فان فقاعدأ، تستني ب فان قائما، 
لوأصل هدا . استطعتما(رى ما منه فاتوا بأمر أمرتكم ءإذا 

ائلالمهده عل نحكم أن لأمجكنك متنوعة بصور مسألة ألف جاءتلثؤ 
واتيلث،الأصل هذا عندك يكن ام لو زكن الأصل، هذا عل بناء 

الأمر.ءالياائ، أشكل مسألتان 

طريقان:العلم *دليل 
ألفهاوالتي بما، الموثوق أنبمالقىذلأث،مناتكتب أحدهما: 

البيعمن عقيدبمم وملامة وأمانتهم، بعالمهم، معروفون علماء 
•والخرافات 

إلفيه يصل الإنسان أن بد لا الكتب، بملون من العلم وأخذ 
عقبان:هناك زكن ما. غاية 

طويل،وقت إل بمتاج الإنسان فإن الهلول، الأول؛ العقبة 
العلم،من يرومه ما إل يصل حتى جهيد وجهد شديدة، ومعاناة 

اياثرينصلاة كتايإ وملم، الصلاة، تقصير كتامسا اليحارك،، أحرجه 
قائمأأوتاعدأ.اكافالة جواز ياب؛ وتصرعا، 

اه.،رمول يستن الاقتداء ت باب الاعتصام، كتاب البخاري، أخرجه )٢( 
•العمر ي مرة اّلج ؛رهمى • ثاب الحج، كتاب لم، وم



قغصًسسس=س===سح(
منيرى وهر لاسيما الناس، من كم عليها يقوى لا ئد عقبة وهدم 
يمويمل ويكل الكل مأحد0 فانية، يلأ أرناتهم أصساعوا ند حوله 

علمهالكتب بهلون مجن العلم احد الذي آن ت الثانية نعمه 
الخطأنجد ولذلك أوأصول، قواعد عليه ينبني لا غاليآ، صعيف 
قواعدله ليس لأنه الكتب؛ ؛ملون من العلم يأخذ الذي من الكم 

والسنة.الكتاب ق التي الجزئيات عليها ويبّي عليها يقعد وأصول 
الحدين،كتب ق مدكورا ليس ، يحديميمر الناّس بأُضر، نجد 

هدهق ما ^l^، التلريق وهذا انيد والمالصحاح من اطلعتمدة 
بهذايأحد يم الأمة، عند بل العلم، أهل عند العتمدة الأصول 
الآكتابلأن خ3لأ؛ أنه شك لا وهذا عليه، عقيدته ويبش الحديث، 
هدمترد أن فلابد الحرئيات، عليها تدور أصول لهما والسنة 

ثنالفآشيثآ الحرييايت، هد0 ق وحدنا إذا ؛حيث، أصول، إل الحزييايت، 
.الحزئيايت، هدم نيع فإننا فيها، الخمع يمكن لا ثنالفة الأصول لهذه 

معلممن ذلك، تتلقى أن العلم تحصيل ٠لرق من الثال؛ 
لأنللعلم؛ وأتقن أممٍع الطريق وهدا ودينه، علمه ل موثوق 
فهمه،لسوء إما يدري لا وهو الهلال-v فيه يضل قد الأول العلريق 

الثاقالعلريق أمجا الأسباب، من ذللث، لسر أو علمه، قصور أو 
لااعالالسا؛ذللث، فينفتح العالم *ع والرد والأحذ الناقشة فيه فيكون 
الأهوالعن الدفيع وكيفية والتحقيق، الفهم، ق كثيرة أبواب 

ااءلريق^نب؛ن العلالس، جع ؤإذا الضعيفة، الأهوال ورد الصحيحة، 
فالأهم،بالأهم اللمالب ولسدأ وأتم، أكمل ذلك كان 



اصتحصيل طرق 
^=======س=====

إلدرحة من مترقيأ يكون حش مطولأما تبل العلوم وبمخصرات 
ليكونهبلها الش من حتى درحة إل يصعد فلا أحرى درحة 

ماليمآ.صعوده 



>آأ(اسمءت—1ب 

الئالالمحل 

الخدرمتهابجب احطاء 

تالعلم يعص يرتكبها أحطاء وهناك 
الحدتمني 

زوالتمني هر وليس ، ضره عل يه الله أنعم ما كراهة وهو'' 
علبه اش أنعم ما الإنسان يكرم أن محرد هو يل الغثر، عل الله نعمة 
له.كار0 ولكنه يبقى أن أر زواله تمنى مواء الحد هو نهدا ، ضرْ 

فقال!— افه رخمه — تيمية ابن الإسلام شيح ذلك حقق كما 
.ضرهء عل به الله أنعم ما الإنسان كراهة ءالحد 

اصطراريايكون ند يعنى النفوس، منه نحلو لا ئد والحد 
ظننتوإذا تخ، فلا حدت ءإذا الحديث ق جاء ولكن للنفس، 

حداقاليه من رأى إذا عليه يجب الإنسان أن يعص ،  ٢١١نحقق،(فلا 

تطيرت،إذا والخد، والظن، الهليرة، احد؛ منهن يسلم لا اثلاثة ت الحديث نصر )١( 
قحجر ابن الحانظ ذكرء نحنق* نلأ قلتتت وإذا تخ، فلا حدت ؤإذا ترمع، فلا 

منرشامي له لكنر أومضل مرسل رمذا •' عته وقال ، ٢  ١٣صر ١ ٠ ج الباري* *نع 
•ه ■ ١ ءالعب* ق السهقي أحرحه مريرء أب حديث 

فلاظتم وإذا تثنوا، فلا حدتم *إذا ٠ بالمظ التمهيد ي عيدالر ابن وأحرجه 
فتوكلوا*.الد وعل فامضوا ممليرتم ؤإذا نحتقوا، 

الخرجفما ت نيل والحمد، والئلنر، اسرة، ت احد منهنر سالم ع *ثلاث و،ااغظآحرت 
حسدتموإذا تحقؤر، فلا يلنتت ؤإذا ترمع، فلا تهلرت إذا ت تال الد؟ رسول يا منهن 

فلأ-بما*ح_ا'صهآا.

وسوء■؛والهد، الطيرأ، ؛ لأمم، لازمات اثلاثت بلغظ؛ رالكبير( ل ايلراي وأحرجه 



سا_] JIاحطاءلحس ٠
=___حبم=_ 

الديناليهود حصال من ذلك فإن فعل، أر بقول عليه يبغي ألا للغير 
سنئاتنآمنؤ: ٢٠٣^٥١محال 

 ،_[ :^١٥٤.]

محاذير:ق الحامديقع إن ثم 
هذاعل به اه أنعم ما كراهته فإن اض، قدره ما كراهته أولا: 

.— وحل عز — الثه لقضاء ومعارصة كونآ، قدرْ لما كراهة الشخهس 
لأنالحف؛ المار اكل كما الحان 1كل الحد أن ثانيا: 

الماسوتضر يكره مجا بذكر المحسود عل يعتدى الحامد أن الغالب 
التيالذنوب كبائر من وهذا ذلك، أشبه وما ئدر0 س والحط عته، 

بالحنان.تحيط قد 

التيوالنار والححيم الحرة مجن الحامد قلب ق يقبر ما ثالثا؛ 
وضاقاغتم الحسود هذا عل اه مجن نعمة رأى فكلما أكلا، تآكله 

حزنبنعمة عليه افه أنعم كلما الشخهس هذا يراقبا وصار ؛ صدره 
انمنيا.عليه ونحانته واغتم 

حصلةأتى من أن معلوم باليهود، تشبهآ الحد ق أن رابعا؛ 
رامنس؛ الض لقول الخصلة، هده ل منهم صار الكفار حصال مجن 

.فهواطهم«لا، بقوم تشبه 

حدت٠^١ تال.و: تيه؟ من ممن اه رسول يا يذمبهن رما ت رجل سال لظنء ا= 
. ٨٢٥٨ص ج٣ غامض« طيرت ؤإذا تحقق، فلا ؤإذاظننت اه، فاستغفر 

١٩١ص ٤ _ -؛؛كثير ابن ير ونف، ١٠٤ص ١ ج لالعجالوبي الخفاء كثفا ت وانظر 
الحجرات،.اسورة 

لس=ق ت باب اللباس، كتاب داود، وأبو ٥، ص ٥ بم أحد الإمام أحرجه )١( 



__العلي اس كن
سضذ=ًًً=^==_=ًسم(

أنآبدأ يمكن لا نوى ومهما حده لكن مهما أنه •' حاما 
قلبهق يقع فكيف ممكن غثر هذا لكن إذا الخر، عن اش نعمة يرفع 

الحد.

ررلأضء■' لقول الإيمان، كمال ساو الحد أن مادا: 
أنهذا ولازم •  ٢٧٠١ه لتفمحب ما لأخيه محب حش أحدكم يؤمن 
نعمةتزول أن تكرم تكن لر فاذا أحيك، عل افه نعمة تزول أن تكره 

كمالينال وهذا لنفسك محب ما لأحيك محب لر فأنت عليه اض 
الإيمان.

تعالاض موال عن العبد إعراصن يوجب الحد أن سابعا: 
علبها اش أنعم التي النعمة حذْ مهتما داتمأ فتجده فصاله، من 

ؤولأثنمنوأماتعال؛ افه قال وقد فصاله، من اش يسأل ولا غيره 
نناآيكدسوأوإإدأئاخصيق ل سو٥^٠١ عق؛ ُهء أممث ئصمل 

جالزراتدء أجمع ل داله؛ثمي ، ٣١٣ص ٥ ح *الصنف• ق شيبة أي وابن الشهرة، 
روواءالهتثست نال ، ٨٠ص ج-٦ راكمهيد• j همدالتر وابن ، ٢٧١ص  ١٠

دببنعضيم وصعقه راحد ض رممه يند غراب بن عل رنه الأوسط ز اممراي 
•جيد• *إسناده تعاإإ_؛ اش رخمه _ تيمية ابن الإسلام شخ وتال ثمان•. رجاله 

الوجههدا من *حن ; - الحديث ذكر يعد - حجر ابن وقال ،  ١٣٣ ص ٥ ج القتارى 
قنحتلف ثوبان بن ثابت بن عبدالرحن الإسناد وؤ، اسمه، يعرف لا منيب وأبر 

عنالأوزاعي طريى من سة أب ابن أخرجه حن بإسناد مرسل سامحي وله توثيقه، 
٩٥ ٠ / ١ المغبر• *الحامع ي السيوطي ذكره وقد ،  ٩٧ا"/ اuرى نتح جبالة• بن سعيد 

رقم)أااه(.احدشاكر*النل.• وصححه حن, أنه وأشارإؤ؛ 
محب ١٠لأخيه محب أن الإيمان من باب• الإيمان، كتاب البخاري، أخرجه :١( 

محبأن الإيمان خصال من أن عل،  ١٠٢^ت باب الإيمان، كتاب لم، ومه، لتف
ه.لتفمح، ما لأمحه 



منهاالحذر بحب احطاء 

[.٣٢ض: اس، ]. 

الحائدأن آي عليه، افه نمة ازدراء يوجب الحد أن ثامنا؛ 
وحينئذمنه، أكثر ضة ق الحسود هذا وأن ضة، ق ليس أنه يرى 

يطاعس.بل بشكرها يقوم محلا عاليه الده ضة محقر 
علاه تعم ينتح الحامد لأن ذميم؛ حلق الحد تامعا؛ 

ريانالناس بتن محول أن يمكنه ما فدر ومحاول محمعه، ق الخلق 
الخثرمن به يقوم مجا وبازدراء أحيانا، تدره من بالحمل الحسود هذا 

المحسودعل يعتدى أن محالغالب حد إذا الحاسد أن عاشرأ؛ 
يإلأٌّيء حناته من يقي فإن حسناته، س الحسود يأحذ وحينئذ 

النار•ق ًلرح ثم عليه محطرح سيئاته من أحذ 
مجاأكثر أنه الأسف وح ذميم، حلق الحسد أن والخلاصة؛ 

بعضهممحيحسل التجار يخن ويوحد العلم، وءللبة العلماء يئن يوحد 
أنهالأسف، •ع لكن فيها، شاركه من محي مهنة ذي وكل البعفى، 

والأجيرالأول كان أنه •ع أشد العلم طبة و؛ين أشد العلماء ي؛ن 
كمالإل الناس وأمحرب الحسد عن الناس أبعد العلم أهل يكون أن 

الأخلاق.

فامححما، نعمة ءيدْ عل أنعم قد اظه رأيت إذا أحي يا وأنت 
منزده اللهم فقل• عليه اطه أنعم مجن تكرم ولا مثله، تكون أن 

لكنهالحال س شيتآ يغير لا والحسد منه، أمحضل وأععلتي هضالك 
منولعل العشرة، الحاذير وهذه الفاسد هذه محيه آنفآ ذكرنا كما 



_اسه ا|، كت

—==>هة(
الممتعان.والله أكثر، رجي تأمل 

بغمعلم؛الإفتاء ت دمغها 
عليسكل ما لييان صاحيه يتصدى يه عظيم، منصمي، الإفتاء 

كانلدلك، المستقيم؛ الصراط إل ويرشدهم دينهم، أمور من العامة 
محس،لدلك، له، أهلا كان من إلا له يتصدر لا العظيم النصس، هذا 
وبصيرة،علم عن إلا يتكلموا لا وأن تحال افه يتقوا أن العباد عل 
ولاافه، إلا حالق فلا والأمر، الخلق له وحده اطه أن يعلموا وأن 

الذيفهو اذإه، شريعة مرى للخلق شريعة ولا الله، إلا للخلق مدبر 
ولقدومحلله، إليه يندب الذي وهو تٌرمه، وهو ، الثيء يوجب 
ئدؤ ت تعال يقال اهمامم بمللون عن عل اش أم 

فيمصبمُءثانهمحتأش'

رلأو تحاب؛' لقال • آ ٦٠، ٥٩الأيتان؛ ]يونس، • أمفوتتجمآللهنماده 

أنالخنايات، أير من ؤإن [. ١١٧، ١١٦الآ؛تان: ،، ]١٣ألءأأؤإ،(ه• 
فيه،الله حكم مجا يدري لا وهو حلال إنه ثيء عن الشمحم، يقول 

أوفيه، الله حكم عن يدري لا وهو حرام إنه الثيء عن يقول أو 
عن،ؤيقول آو-مه، اه أن يدري وهولا واجب إنه الثيء عن يقول 

جنايةهده إن يوجبه، لر الله أن يدري لا هو واجعبا غير إنه الثيء 
-•دجل عر - الله مع أدب وسوء 



منهاالحذر يحيا احطاء __ 

^^=======ذ===

قفتقول يديه ُان تتقدم ثم ض الحكم أن العبد أت|ا تعلم كيف 
بالشركعالم بلا عليه القول افه فرن لقد تعلم؟ لا ما وشريعته دينه 
^ائظ٠رعدمابمندالإيمؤ ت بحانه فقال به، 

صص١نآنمحزأءمحناي
[.١٣٣^: سمحف.ه. 

يعلمونلا بما بعضا بعضهم يفي العامة من كثثرأ ؤإن 
واجب،أوض أوواجب، أوحرام، حلال، هدا يقولون فتجدهم 

صائالهمتعال الله أن هؤلأء يعلم أفلا شيئأ، ذلك عن يدرون لا وهم 
القيامة.يوم قالوا عما 

حرمما له فأحالوا شخصآ أصلوا إذا أتهم هؤلاء يعلم أفلا 
وزرمثل عليهم وكان بإثمه باءوا فقد له اممه أحد ما حرموا أو ادثه، 

به.أفتوه ما بسبب وذلك عمل ما 
أنشخصأيريد رأى فإذا أحرى جناية بجتي العامة يعص ؤإن 

أمرهدا ستفتي، أن حاجة لا العامي هدا له يقول عالمآ يستفتي 
له،الله أحل ما فتحرمه حلال الوايع فا أنه مع حرام هدا واضح، 

هدايقول أو به، الله يلرمجه ب يما فيلزمه واجب هدا ٠ له يقول أو 
اللهأوجب مجا عنه فيسقهل اش شريعة ق واجب وهو واجب غيرّ 

منهجناية وهدم حرام، الواغ ق وهو حلال هذا يقول أو عليه، 
أرأيتمعلم، بدون أفتاْ حيث الملم لأخيه وحنانة الله، شريعة عل 

هتامن الطريق فقالت الالد.ان، مجن بلد طريق عن مأل شخصآ أن لو 
عنتتكلم فكيف منلث،؟ خيانة ذلك الناس يحد أفلا تحلم لا وأن 
أشيئآ؟ عنها تعلم لا وأنت الده أنزل الش وهوالشريعة الحنة طريق 



أسدمم_ا|ا 

=ض=س—^=^>ةة(
فيهيع فيما يقعون العالماء أنصاف ؛^ ١^١٠بعض ؤإن 

والإيجابوالتحريم التحليل ق الشريعة عل الحرأة من العامة 
وهمويفصلون، الثريحة ق ومحملون يحلمون، لا فيما فيتكلمون 

يتكلممنهم الواحد سمعت إذا النه، أحكام ق الناس أجهل مجن 
التورعه، وعدم حزمه من يقول فيما الوحي عليه ينزل فكأنما 
الحقوصفه هو العلم عدم أن مع أدرى لا ويقول؛ ينْلق أن يمكن 

لأنالعامة؛ فيضر ءالم أنه عل حهله عل بتاء يصر ذلك ومع الثابت 
يقتصرونالقوم هؤلاء وليت به، ويغرون بقوله يثقون ربما الناس 

تفيقولون للإسلام ذلك ينسبون تراهم بل لا إليهم الأمر نسبة عل 
علمفيما إلا محوز لا وهذا كدا، يرى الإسلام كدا، يقول الإسلام 

اطهكتاب بمعرفة إلا ذلك إل ؤلريق ولا الإسلام، دين من أنه القائل 
•عليه السلمين أوإخماع ، رسوله وسنة 

وعدماش من حيائه وعدم ورعه وعدم لجرأته الناس بحص إن 
هذاأظن ما تحريمه الواصح المحرم الثيء عن يقول منه حوفه 

هداأظن ما يقول وجوبه والواضح الواجب الثيء عن أو حرام، 
قافه لعباد تشكيكآ أو ومكابرة، عتادا أو مجته، حهلأ إما واحبأ، 

اش.دين 

وتعظيمهاممه تقوى وس والإيمان العقل من إن الإحوة• أت|ا 
فانغري، اسأل أدرى، لا أعلم، لا يعلم لا عما الرجل يقول أن 

ولأنهبه، وثقوا تثبته رأوا إذا الناس لأن الحقل؛ تمام س ذللث، 
تماممحن أيضأ ذلك ؤإن منزلتها، ويئرلها حيتثد ه نفقدر يحرف 





l_اس مم

^^===>أق(

الريقسأن I ومنها عالم، بغير الإفتاء عل كثيرة أمثلة وهناك 
يطهرحش يصل لا بأنه يمش يطهرها أن يمكن ولم ثيابه تنجت إذا 

كانولو يصل فالريص باطلة، حاطثة كاذبة فتوى وهدم ثيابه، 
يطهرأن يستهليع لا كان إذا نجسآ بدنه كان ولو نجة، ثياب، عليه 

الآة:أا[.]اكغاJن، ماأنممتمه. ؤ،أمؤأأك، ت يقول اهئه لأن ذلك؛ 
يصلعليه، يقدر مجا حسا وعل حاله حمسيا عل الريضن فيصل 
برأمهيوميء جنبه فعل يستنير لر فان فقاعدأ، يصتض لر فان تائمآ، 

لرفإن العالم، أهل بعضن عند يعينه أومأ يتير ل؛ فإن امتطاع، إذا 
القولوليقل بقلبه فلينوالفعل عقله معه وكان بعينه الإيماء يستير 

ايثهيقول ثم ومورة، الفاتحة يقرأ ثم أكير اممه يقول •' مثلا بلسانه، 
رفعأنه وينوى حمده لن الله سمع يقول؛ ثم راكع، أنه وينوي أكثر 

ينوىالصلاة، أفعال وبقية السجود ق هكذا يقول ثم الركؤعء 
وفتها.عن الصلاة يوحر ولا بقلبه ينويه عليه، يقدر لا الدى الفعل 

السالمانبعضن >موات الخاحله الكالئة الفتوى هذه يسا وب
أنعلموا أيم ولو الكاذبة، الفتوى هذه أجل مجن يصلون لا وهم 

يصلون.وهم لماتوا حال أي عل يصل الريفي الإنسان 
يتلقواأن العامة عل فيجأّ_ا كثير وأشباهها الآلة هذه ومثل 

-وجل عز - الثه حكم بذلك يعرفوا حتى العلم أهل من أحكامها 
يعلمرن.لا مجا الثه دين ق يقولوا لا وحتى 

ام:ومنها: 

فقال:وأوصحه وأبينه ثر التفبآجع الني. ذرْ وفد 



ْنها|لحذ% احطاء__ __ 

®=__—=====ذضس
.الاسء>ا، وعط الحق يقؤ »ا]كي 

احتقارهم،يعص الناس وغمط الحق، رد هوت الحق ويطر 
معه،الأدب وصوء عاليه والتطاول معالمك، عل ردك الكثرياء ومن 

يعوهدا كرياء، دونك هو ممن يفيدك عمن استنكافك وأيضا 
وإاستنكفا الحلم ق دونه وهو بثيء أحاد أمحرم إذا الطلبة لبعض 
افأل ن— حرمان عنوان *يالعالم العمل عن وتقصثرك يقبل، 

العافية..

تالقاتل يقول هدا وق 
العاللالمكان حرث كالميل اكال ص حرب العلم 

الست:ومعنى 
حربالعلم لأن العالم؛ يدرك أن يمكن لا التعال القش أن 

السيلعنه ينقص العال الكان لأن الحال، للمكان حرب كالسيل له 
الك؛ر•ع يستقر لا العالم كدلالثv عليه، يستقر ولا وشمالا يمينا 

.ذلك*سبا الحالم سالب وربما والعلو، 
توالاراء للدامب، التعصمي، ومنها 

•'عن يتخل أن العلم طالبا عل فيجب 
معينةطاتفة عل والراء الولاء يعقد يحسثا والحربية الهياتفية 

س،فالسلفالسالف،، منهج حلاقه شالث، لا فهدا معين، حزب عل أو 
افههول محتا يتقوون واحد، حزب هم بل أحرابآ ليسوا الصالح 

.[ ٧٨الأية: ]الخج، ه. ثل ين هوسمكم ؤ - وجل ز ع- 

ويياته.الكحر تحريم ت ياب الإيمان، كتاب لم، مأخرجه 



اسدا|، هت

=—=^سً

حاءما حب عل إلا معاداة ولا موالاة، ولا تعدد، ولا حزبية فلا 
معينة،طائفة إل يتحزب من ملأ الناسي فمن والسنة، لكتاب اق 

عاليه،دليلا تكون قد التي بالأدلة عاليه ويستدل مهجها يقرر 
الحقإل أترب كانوا يان حتى سواه، من ويضلل دونها، وتمحامي 

حييث؛ميدأ وهدا عل، فهو مهم، ليس من، مبدأ؛ ويأحدا منها، 
ءاليااث٠كان ؤإذا عليك، أو للث، يكون أن ييرأ، وسهلآ هناك لأن 

قال!س الن؛ى لأن ؛ معلث، الحقيقة ل وهو فليكن بالحق، 
الظالم،من تمنعه أن ونصر • أومظلوماءرا؛ ظالما أحاك ررانصر 

المسالمين،ق الأحزاب ظهرت لما ولهدا الإسلام، ق حزبية فلا 
بعضأ،يضلل بحضهم وصار الأمة، وتفرقتا الهلرق، وتنوعن 

ولاؤ تعال؛ اممه قال كما الفشل لحقهم ميتآ، أحيه لحم ويأكل 
نجدلدلك، [. ٤٦الأية ]الأنفال، ب. يممهر ؤئدهجا ئنمشلوأ سثننعوأ 

الشيحلهذا ينتصر المشايخ، من مخ عند يكون العلم طلاب بحفي 
أنويرى وبجدعه، ويصلمله سواه، من ويعادي والمامحلل بالحق 
وهدامفسد، أو جاهل إما سواه ومن المصالح، العالم هر شيخه 

وقولوالسنة الكتاب قوله وافق مجن تول أحد بجب بل كبير، غلمعل 
•النه.ؤ رسول أصحاب 

اكآهل:مل التصدر ومنها: 
أهلايكون أن قبل العلم طالس، يتصدر أن منه الحذر محسا مما 
أمور:عف دليلا هذا كان ذلك فعل إذا لأنه للمتصدر؛ 

ومسلم.•ظلوما، أو ظالما أحالئ. أص باب• الظال!، كتاب البخارتم،، أخرجه ، ١١
أومظلوما.ظالما الأخ ضر ت باب والملة، الر كتاب 



سماألحدا !ما احطاء 

تق<==صسس==—==طسس
علمنفسه يرى فهو تصدر حيث ه ينفإعجابه ؛ الأول الأمر 

الأعلام.
للأمور؛ومعرفته فقهه عدم عل يدل ذلك أن ١^^؛ الأمر 

أنإذ منه، الخلاص يسطح لا أمر ق يع ربما تصدر، إذا لأنه 
•ءرارْ بجتن ما المائل مجن عليه ردوا مجتصدرأأو رأوْ إذا الناس 

عليقول أن لرمه يتأهل أن نل تصدر إذا أنه '' الثالث، الأمر 
يباللا أنه فصده، هدا كان من أن الغالي، لأن يعلم؛ لا ما اض 

-وجل عر - اه عل ويقوله بدينه وتناؤلر نئل ما كل عل وبحب 
•علم بلا 

يقبللا الغالي، ق فإنه تصدر إذا الإنسان أن ت الراع الأمر 
كانالحق معه كان ولو لغثرْ حمحع إذا أنه بسمهه يظن لأنه ، الحق 
.يعالم ليس أنه عل دليلا هدا 

الثلن:موء ومنها: 
سيثآمثلظنا بغيرْ يظن أن من الحدر الحلم طالتإ عل فيجّتإ 

إلاالمزال هدا الطالمثط يلق ب رياء، إلا هذا يتصدق ب يقول: أن 
مجنالمتصدق أتى إذا المنافقون وكان فاهم، طالت، أنه لمرف، رياء 

قليلةكانت، ؤإذا مرائي، ٠ قالوا كثيرة كانت، إن بالصدفة، الومدن 
قىؤ عنهم؛  ٠٥١قال كما هدا صدقة عن غني اش إن ؛ قالوا

ألوألإنجنث\ آإقد.دنّؤ، ؤس، آلثومن،تي ون أممْلوضكئ> ألبرورك 
•أيم.ه عداب وئم محتآم ثورآق، تأم محير أب :وئو0 

فرقولا العدالة، ظاهره بمن الظن وسوء فإياك [• ٧٩الأة: ]التوبة، 
إحسانالواجمث، فإن ؛زميللمثر، أو صيتآ؛معالماك، ظنا نفلن أن ؛؛ن 



ٍمممحً^سسءسسسًس=ضوك
أنحرج فلا العدالة غير ظاهره من آما العدالة، ظاهره بمن الفلز 
حتىتتحمق أن عليك ذلك مع لكن به، ظن سوء نفك ق يكون 
الفلزيعيء ند الناس بعمى لأن الوهم؛ هدا مجن نمك، ق مجا يزول 

له.حقيقة لا كاذب، وهم عل بناء ما بشخص 
أوالعلم طلبة من مراء بشخص، الثلن أمآيت، إذا فالواحس، 

سوءلك، تسؤغ واصحة ئراتن هناك هل تنثلر أن الواجس، غيرهم، 
سيءأن لك محل لا فإنه أوهام محرد كان إذا وأما رأس، فلا الفلن 
آشؤأجمل؛ ٣١٠٧٢ؤتعال؛ قال العدالة، ظاهره بلم الغلن 

بعضلأن الظن؛ كان يقل -لر الآة:آا[. ^ (فلي تن 
كلولس الظن بعض ون - مترر ولها أصل لها الظنون 
إثم،أنه سلن، لا الغ؛ر عل العدوان فيه محصل الذي فالظن الظن، 

أنبأس فلا متني له كان إذا وأما له، مستند لا الذي الفلز وكذلك، 
والأدلة.القرائن بحمي، الميء الظن تظن 

يدنسهالا وأن منزلتها، نفسه ينزل أن للإنسان يبني لذلك، 
شرفهالعلم طالس، لأن تقدم؛ ثما الأتؤعناء هذْ محذر وأن ؛الأقذار، 

عندالناس أمور رد اض أن حتى وقدوة، أسوة وجعله بالعلم اش 
الَقئو بم، الئًْهم ممل >هظو فقال: اساء إل الإثLكال 

رإداجءهمٌرينؤ تعال: ودال ٧[. الأية: ]الأساء، 
محإئأؤيلدإكهم،مبجم

ياأنك، فالحاصل [. 1٨٣^; ]_، ص،لولإبخأه. 
بلوالضعة، الذل ماحة إل تترل؛تمسك، فلا محترم، العلم طايج، 

•تكون أن ينبض كما كن 





الوابجالباب 

اس،!ها1ب ص ه 

اسءرويوريدموو ءههأوم 

فصول:تلأتاد وشم 

اسم.طاف كتب الأول: اممصل 
اسم.حول فتاوى امماني: المصل 
فوالو.الثالث: الفصل 





اسماب كت
>ةة<

الأولالفصل 

الدطالب كتب 

المهمةالأمور يعص نب؛ن أن لأيد الفصل هذا ق اليدء قبل 
وهيالعلم لْلالب 

الكتاب؟>ع تتعامل كيف الأول الأمر 
يأموريكون الكتاب *ع التعامل 

لأنهمنه؛ الإنسان يتقيد حتى ت موضوعه معرفة الأول 
باطل،أو أوشعوذة سحر كتاب يكون ريما التخصص، إل تمحتاج 
منه.الفانية تحصل حتى الكتاب مجوصؤع محرفة مجن فلابد 

حامحصل الصهللحات معرفة لأن مصعللحاته معرفة الثاف 
الكتب،مهدمات ق العلماء يفحاله وهدا كثيرة، أوتاتآ تحففل أنك 

رواهيعني عليه متفق نال إذا االرام؛ا ٌبلوغ صاحجا أن نعرف فمثلا 
نالفإذا ذلك حلاف عل »التقى« صاحب لكن لم، ومالبخاري 

أحد،الإمام رواْ يعني يإنه عليه متفق - المنتقى احب ص— 
العلماءمن كثير يفرق الفقه كتب ق وكيلك ومسالم، والبخاري، 

عنفالروايتان رالاحتمالن، والروايتثن، والوجهئن، القولتن، يغ، 
الكبارالدهب أصحاب وهم الأصحاب، عن والوجهان الإمام، 

منأعم والقولان قولن، ب؛ن للردد رالاحتمالأن التوجيه، أهل 
كله.ذللث، 



مالعلطاف كف س

^^==ء==سسسذذ=ط

رفاقأ،أو إحماعآ الولف قال إذا مثلا تعرف آن محنلج كيلك، 
الأئمةسمر يعني رقاتآ قال ؤإذا الأمة، ُين يعني إحماعآ نال إذا 

وكيلكالخنايالة، فمه ق *الفرؤع® صاحب هواصطلاح كما الثلاثة 
اصطلاحتعرف أن قلائد اصعللاح، له كل، المداهب أصحاب شة 

المؤلف.
قرأتإذا أنالث، نحد ولهدا I وعباراته أسلوبه سرقة الثالث 

أنهنحد علمآ المملوءة العالمية الكتب ق لاسيما تقرأ ما أول الكتاب 
فإذاتألفه، لر لأنك سناها؛ ق وتمك،ّر تأمل إل تحتاج العبارة بك تمر 

ألفته.الكتاب هدا كررت 
التعليقوهوت الكتاب >ع التعامل عن حايج آمر أيضا وهناك 

يغتنمه،أن العالم لطالب محب ثما أيضآ فهذا • الحواثي أو بالهوامجس 
تعليل،إل أو دليل، إل أو شرح، إل تحاج مسألة به مرت ؤإذا 

أواليمير1، عل الذي وهو — بالهامش إما يعلق فإنه ينساه أن وخشي 
يموتما وكثترأ - الأسفل ل التي وهي - بالحاشية أو - اليسار 

أودقيقة إلا عليه تستغرق ل؛ لوعلقها التي الفوائد هذه مثل الإنسان 
يذكرها.لا وقد يتذكرها مدة بقي ليتذكرها عاد إذا نم دئقتين، 

كتبق لاسيما بذلك يعتتي أن العلم ءلاد_، عل فينبغي 
عندكومحصل وحكمها مسألة" الكتب بعض ق يمر"بكا الفقه، 
الذيالكتاب من أوسسمر التي — للكتج، رجصّتا فإذا ؤإشكال، نوقم، 

أحلمن القول تعلق فإ"ناائا المسألة يوصح نولأ ووجدت يديك متن 
اصلإل الرحؤع دون إليه احتجّتا إذا أحرى مجرة إليه ترجع أن 

الوقت(. ciiJLpيوفر تما فهذا منه، نقلت، الذي الكتاب 





اسمحول يتاوى س
—============^

ينقلند معلحي، أنه نحد كتبوا ما محرآت إذا ولهذا الرامح، العلم 
سالئ،غثاء، لكنها طويلة عبارة إل محرفه رئي بلفظه، الثيء 

الخلف.كتب من بكثير وأبرك محير فإنما اللم، كتب بالأمهات 
تقرأالباق، كثيرة العاق، تليلة التأحرين كتس، غالس، لأن 

كنم،لكن مطرين، أو بسطر تلخصها أن يمكن كاملة صفحة 
لمسواحدة كلمة نحد لا رصينة، مهلة لينة، هنة، نحدها لف ال

لهامعنى•

عليهامحرص أن العلم طالب عل محب ام الكتب أحن ومن 
ومجن— الله رحمهما — القيم ابن وتلميدْ تيمية ابن الإسلام شيخ كتب 

ابنالإسلام شيخ لأن وأملس؛ أسهل القيم ابن كتب أن العلوم 
القيموابن ذهنه، وتوقد عالمه، لغزارة قوية عباراته كانت تيمية 
أنيدلي نريد ولمنا ، وا٧^٠ءنب التبح^بن من فكان معمورا بتآ رأى 

أنرأى حرإذا القيم ابن بل تيمية، ابن من نسخة القيم ابن إن نقول 
إلالحج فخ وجوب رأى ئا تكالم، صوابآ يرام ما حالف شيخه 

لرمجن عل محب أنه يرى - عنهما اض رمحي - عباس ابن وأن الحمرة، 
شيخوكان عمرة، إل يفخه أن أوفران بمج أحرم أذا الهدي يسق 

تولهإل وأنا تال؛ بالصحابة، حاص الوجوب أن يرى الإسلام 
مستقل،الأه رحمه فهو بمخالفته، ضممح شيخنا، تول إل مني أميل 

حمايرام فيما اهله رحمه شيخه يتاع أن غرو لا لكن الفكر، حر 
الإسلامشيخ اختيارات غالب تآملمث، إذا أنالث، شك ولا وصوابآ، 
كتبهما.تدبر من يعرفه أمر وهدا الصواب هي أنما وحدت 



اسعاير مم

<2D=____=—_____

Iالك؛نم، تقويم الخاص؛ الأمر 
تام أمثلاثة إل م تنقالكتب 
محر.كتب ت الأول المم 
•شر كاب • اسق امحم 
لامحيولاشر.محب الثالث: المم 

فيهاليس الش الكب من حالية مكستك ذكرن أن فاحرص 
لكنهاأدب، كتب إئبما يقال كتب وهناك مر، فيها التي، أو حمر 

أف^كارذات صارة كتب وهناك فانية، ضر ق وتقتله الومحت تقطع 
كانمواء ا،لكتية تدخل لا أيفأ فهدم معتز، منهج وذات معينة 
تضرالتي البتدعة كتب، مثل العقيدة، ق ذلك كان أو المنهج ق ذللث، 

النهج.ق تصر الش اكورية والكبا لعقيدة، اق 
غذاءالكتب لأن ؛ مكتسالث، تدحل فلا تصر كتب كل يصوما 

الكتبهده بمثل تغديتإ فإذا للبدن، والشراب كالهلحام للروح 
العالمءلال_، لمنهج نحالفآ اتحاهأ وانحهت، عقلتم محرر عليك صار 

الصحيح.



اسعطاف كف _

ءت(==ً=س==^==ضسط
لطالبمحارة كتب 

تالعميدة أولا 
»ثلأث4الأصول«.ا-كتاب 

آ-ىاباالقواعاوالأرع«.
.الشبهاتء اركشف ّا-كتاب 

؛سكتاب»اكوحياو«.
بنمحمد الإمام الإملأم لشيخ الأربعة الكتب وهذه 
تعالاش رحه — عبدالوهاب 

الأمماءتوحيد وتتضمن <طةا انيا،ااءالمقيدة كتاب — ٥ 
جديرةوص الماب هذا ل ألف ما أحن من لص والصفات، 

والراجعة.بالقراءة 
الا•لح٠ويأناا.كتاب — ٦ 
.٠رالواراسهليةا٠ من أومحع رمالتان وهما ٠التدمريت٠ كتاب - ٧ 

اضرحه — تنمية ابن الإسلام لشيم الثلاثة الكتب وهدم 
تحال-
محمدين أخمد جعفر أي للشيخ ااطحاوية،ا ٠العقيدة كتاب — ٨ 

.الهلحاوى 
أمح،ثن عل الحز لأتجا اليحاويهء العقيدة ءشرح كتاب - ٩ 

الز•
الشيخجع النجدة٠ الأجوية ي التيه ءالدرر كتاب — ١ ٠ 

رجهعل عاعتا فجمعت — حيرأ الد جزاء — شيخنا فضيلة عنيا متل الكب مدء )١( 
الاختمار.



اسعامر مم

ثض=ك=^=^ً—=ًسسسح<
تعالاض رخمه - قاسم بن عبدالرحن 

بنلحمد الرصيهء الفرتأن عقيادة ق الضية ءالدرة كتاب — ١ ١ 
مذهبس، نحالفالتي الإطلاقات بعضن وفيها الحنبل، الماريتي أحمد 

كقول؛السالف، 

العلق ال تعم حولا عرض ولا بجوهر ربنا وليس 
بالعقيدةملم شيخ عل يدرسها أن العلم لطالب لابد لدلك 

لفاللعقيدة المخالفة الإطلائات من غيها ما يباى لكي السلفية 
.الصالح 

الحديثثانيا 

حجرلأبن البخاري* صحيح درح الباري ُفح كتاب - ١ 
تعالاض رحمه — العملاق 

وكتابهلالصنعال، المرام* بلؤغ ش/ح السلام ررميل كتاب — ٢ 
والفقه.الحديث بان جامع 

للشوكاف.الأخارءا متض الأو٠لاردرح ءانيل م_كتاب 
ءذتصر،كتاب وهو ، للمقدسم، الأحكام* اعمدة كتاب — ٤ 

صحتها.عن البحث إل محتاج فلا الصحيحثن ق أحاديثه وعامة 
الثهرحمه — النووي زكريا لأيا التولية* ُالأدبمثن كتاب — ٥ 

وتواعدحيدأ، ومنهجآ آدابآ، فيه لأن طب؛ كتاب وهدا — تعال 
يعتي4*^ألا ما تركه المرء إمحلأم حن رمن حدت مثل حدأ مفيدة 
كافية،لكات علميه تمثي الذي اكلريق هي جعلتها لو قاعدة فهذ0 

)رياضj الودي يحنه (، ٢٣١٨رالر-دي)٢(، ٠ ١ - أحد)١ الإ،ام أخرجه :١( 
.( ١٧٣٧شاكر)افد()أخمد وصححه ، ٧٣ص المالحض( 



اسمطاف ثق 

الأحرواليوم باض يزمن كان ءمن حديث التملق ي ئاعدة وكيلك 
.حترأأوايصمت،ءلا، فليقل 

وهوالعسقلاق، حجر ابن للحاففل الرام® اربلؤغ كتاب - ٦ 
صححمن ويذكر الرواة، يذكر وأنه لأ١اسيم١ ومفيد، نافع كتاب 

أوتضعيفآ.تصحيحآ الأحاديث، عل ويعلق صعقه، ومن الحديثا 
العملاق،حجر ابن للحافظ المكرء نخبة ١١كتاب - ٧ 

عنتمي فهي تمامآوأتقنها فهمها إذا العلم وطالب جامعة، وتعم 
ءلريةة— تعال الله رخمه - حجر ولابن الصهللح، ق كثثرة كتب 

محدقرأها إذا العالم فهلالس، والتقسيم، بر الوهي: تأليفها ق مفيدة 
أنالعالم يحنن؛هلالسا ت وأقول العقل إثارة عل بية لأتبما نشاطآ 
المصهللح.علم ل مفيدة حلاصة لأنبما محغظها 

راكاتي،وملم، اليخاري، ءصحيح التة الكتب — ٨ 
يكثرأن العلم طالسا وأنصح والترمذي، ماجه، وابن داود، وأبو 

;فاJاJت^ن ذلائ، ق لأن فيها؛ القراءة من 
الأول:

أسماءتكررتر فإذا ذهنه، عل الرحال أسماء تكرار الثانية 
كانمند أي ق البخاري رحال من مثلا رجل به ثمر يكاد لا الرجال 

الحديثية.الفائدة هذه فيتقيد البخاري رجال من أنه عرف إلا 
الفقه:ثالثا: 

ينمحمد الإسلام لشخ الصلاة، إل الثي ءآداب كتاب - ١ 

الضيافة.ياب اللقطة، كتاب وسالم، كتابالأدب، البخاري، أخرجه )١( 



تثوسقص 
•— تعال اش رخمه س عيدالوهاب 

وهذاللحجاري. الةنعا< اختصار ق الستقنع ررزاد كتاب _ ٢ 
ونلجامع، خنصر مارك كتاب وهو الفقه. ق النون أحن من 

—تعال اش رحمه — عيي العبدالرحمن العلامة شيخنا عالينا أشار 
•الطالب،ا ءدليل متن حفظ ند أنه *ع بحفظه، 
منصورللشيخ المستمتع١١ زاد ممح الريع ُُالروصرر كتاب — ٣ 
المهوق•
تعالاض ندامة-رحمه لابن  ١١الفقه ررعمدة كتاب _٤ 
خنصركتاب وهو الأصولء عالم من ارالأصول كتاب - ٥ 

للطالب.الباب يفتح 
•القرائْس • رابعا 

•للرحك، الرحبية® ®متن كتاب - ١ 
نحممبمروهوكتاب الرهاف، لحمد الرمانية٠ ءمتن كتاب — ٢ 

منأحسن ررالر٠انيةاا أن وأرى الفرائص، لكل جامع مفيد 
وأوسعوجه، من الرحبية مجن أجع ءالرهانية، لأن راالرحييةا،، 
•آحر وجه من معلومات 

التمثرت ا خام

-تعال اش رحمه كشر- لأبن العثليم* القرآن ءتمير كتاب - ١ 
قليلولكنه ومأمجون، ومفيد بالأثر للتفسثر بة بالنجيد وهو 

والبلاغة.الإعراب لأوجه العرض 
للشخالتان® كلام تفستر ق الرحمن الكريم ثر ررتيكتاب — ٢ 



اسمطاف كف ِ
)آو==ًس^^^=^^^==ًضضذ

ومهلجيد كتاب وهو — تعال اش رخمه — معدي بن عبدالرحمن 
فيه.بالقراءة وأنصح ومأمون 

مقدمةوهي التفسير® ق الإسلام شيح ءمقدمة كتاب — ٣ 
وجيدة.مهمة 

اللهرحمه — الثنقيهلي محمد للعلامة البيان® ارأصواء كتاب — ٤ 
وأصولوالتفسير والفقه الحديث ؛؛ن جامع كتاب وهو - تعال 

الفقه.

المتونبعض ق عامة كتب •' سائما 

.مس3؛ل تنتصر كتاب وهو الأجردمية* ®متن المحو ل - ١ 
.النحو علم حلاصة وهي مالك® ابن ®ألفية المحو ل — ٢ 
القيملأبن العاد® ءزاد كتاب رأيت ما وأحسن الحرة ي - ٣ 

خمحق س المي ميرة جدأيذكر مفيد كتاب وهو — تعال افه حمه ر— 
.الكثيرة الأحكام يستنبهل ثم أحواله 

افهرحمه - النتي حتان لابن العقلاء® ®روضة كتاب - ٤ 
الفوائدمن كيرأ عددأ وجع احممبماره، عل مفيد كتاب وهو — تحال 

.وغيرهم والمحدحن العلماء وْاثر 
مفيدالكتاب وهدا للدهى الملأء® أعلام ®سير كتاب - ٥ 

.ويراحع فيه يقرأ أن العلم لهنالب يبغي كحرة فائدة 



اسماب كت
(W>

اسالقمل 

يرىحوو؛العيإ

الذينالعلم طبة يعذر هل —• اف حفثله — فضيلته مثل — ١ 
بأنمحتجين الصسالح الم< المذهب غير عل العميدة درسوا 

العقيدة؟هذه يعتقد الفلأل أوالإمام الفلأل العال؛ 
بلغهحيث صاحبه به يعير لا هذا بقوله فضيلته فأجاب 

عنهيبحث وأن كان، أينما الحق يتح أن عليه الواجب لأن الحق؛ 

وحسننيته، صيمحت لمن ؛؛ن ناصع، — الحمد ولاره — والحق 
وءيثنيأ ولمي ؤ I كتابه ل يمول - وجل عر - اض فإن منهاجه، 

الناسبعض ولكن [. ١٧الأية؛ ]القمر، ه. إ. تدكي يُن، يهل، .بإلإت 
المعظمون متثوعون لهم يكون — ائل ايالأخ ذكر ما ك— 

آراءهمأن أذهامم ق ينقدح قد أنه ْع آرائهم، عن يتزحزحون 
موافقةعل بحملهم والهوى التعصب لكن باطلة، أو صعيمة 

*الهدى لهم محن ند كان يإن يجترعيهم، 
هءو 

خصوصاالعقيدة درامة لايجميإ عمن • الثسخ فضيلة وسئل ٢-
الزلل؟من خوفا القدر مسالة 

الهمةائل الممجن كغيرها المسألة هذه ت بقوله فأجاب 



اسمحلل هتاوكا س

وأنغمارها عنوض آن لأيد ، ودنياه دينه ق منها للإنسان لأيد الي 
لهتمحن حتى لمعرفتها تحقيقها عل - وتعال تارك - باش يستعين 
أماالهمة. الأمور هدم ق شك عل يكون أن ينبغي لا لأنه الأمر؛ 
سبأتكون أن قض ولا أيلها لو يدينه نحل لا التي المائل 

ومسائلمنها، أهم غيرها مادام يؤ•جلها أن يأس لا فإنه لانحرافه، 
حش Lieمحققها أن العبد عل محب الش المهمة الأمور من القدر 

امحن•إل يصومها 
يثقلوالذي - الحمد وه - إشكال فيها ليس الحقيقة ل وهي 

الشديدالأمف •ع أمم هم الناس يعص عل العقيدْ دروس 
عمالهعن مسؤول والإنسان جانب»لم« عل راكيف« جانب يرجحون 

هداكدا؟ ، _LJlفلم وةكيم،« رالي® الاصتفهام أدوات س ؛أداتين 
وأكثرص، للرسول التايعة هدا كدا؟ عملت كيف الإخلاص. 

تحقيقعن غافلون الكيهساء جواب يتحميق مشغولون الأن الناس 
كثثرأ،ينحرون لا الإخلاص جاب ق تحدهم وليلك  ٠٢٤*جواب 

مهتمونالأن فالناس الأمور، أدق عل بجرصون المتايعة جانب ول 
العقيدةجانب وهو الأهأا الحانب ص غافلرن الحانب، حدا كثثرأ 

التوحيد.وجانب الإخلاص وجانب 
يسيرةمسألة عن يسأل الدين مسائل ق الناس يعخى تحد لهدا 

ييعهق مطالقآ اه عن غافل الدنيا عل منكب وقلبه جدأ جدا 
الناسيعص يكون فقد وملبسه، ومسكنه، ومركويه، وشرائه، 

الدنياق مشركأ؛افه يكون وند يسعر، لا وهو للدنيا عائدا الأن 
التوحيديجانب يمت**ا لا الشديد الأّف، ح لأنه يشعر، لا وهو 



_اسم كناي 

^^=====>أ3(
طلاببعض ْن ولكن فقط العامة من ليس وهدا العقيدة، وجانب 

الإذاعاتق نبمع لأننا أيضا، -حْلآ لها والسور كالحامي الشاؤع 
ومامحاء الالعقيدة هو الدين أن عل التركيز الصحف ل ونقرأ 
بابآيكون أن ثفشى هدا أن الحقيقة وق العبارات، من ذلك أشبه 
العقيدةأن ب«حجة الحرمات بحثس استحلال ق يلج من منه يلج 

علالحواب ليستقيم حميعآ الأمرين ملاحفلة من لأيد ولكن سليمة، 
»لم«وءل»كيف«.

التوحيدعلم دراسة المرء عل بجب أنه • ابواب وحلاصة 
عل- وعلا حل - ومعبودْ إلهه ق بصيرة عل ليكون والعتيدة؛ 

أحكامهق بصيرة عل وأفعاله، وصفاته، ادثه، بأسماء بصيرة 
وحلقه،شرعه وأمرار حكمته، ق بصيرة عل والشرعية، الكونية، 

•غيرّْ يضل أو ينفسه يضل لا حتى 
سما0ولهدا متعلقه لشرف العلوم أشرف هو التوحيد وعلم 

خثرابه افه يرد ®من الني ونال الأكثر( )الفقه العلم أهل 
التوحيدعلم وأولاه ذلك ق يدحل ما وأول • الدين،،راأ ق يفقهه 

هدايأحد كيف يتحرى أن أيضآ المرء عل يجب لكن والعتيدة، 
مجتهصفا ما أولا العالم هدا من فليآحد ، يتلقاه مصدر أى ومجن العلم 
منعليه أورد فما التفلر إل يانيآ ينتقل يم السبهايت،، من وسلم 
العقيدةقبل من أحدْ مما وبياتبا بردها ليقوم والشبهات؛ البلع 

• ١٣ص نحرءبه تقدم )١( 



^======ءثقثكثإث^:=
رسولهوسنة اه كتاب منه يتالقاه الذي الصدر وليكن الصافية، 

بعدهمالأئمة قاله ما ثم . عنهم اه رصي _ الصحابة كلام نم .، 
بعلمهمالوثوق الحالماء قاله ما نم وأساعهم، التا؛عين من 

القيمابن وتلميذه تيمية ابن الإسلام شيخ حصوصأ وأمانتهم، 
.والرصوان الرحمة ساغ وأئمتهم المسالمين سائر وعل عليهما 

عندالشرعي العلم ؤللبة بعصن دت٠حرج الشيح فضيلة سئل — ٣ 
منالعالم طالب يتخلص فكيف والشهادة العلم قصدهم 

الحمج؟هذا 

•بأمور ذلك عل بجاب ٠ بقوله فأجاب 
يتخذونبل ، لذاتها الشهادة بذلك يقصدوا لا أن '' أحدها 

لأنللخالق؛ النافعة الحقول ق للحمل وسيلة الشهادات هذْ 
الغالبأ والناس الشهادات، عل بية الحاصر الوقت ق الأعمال 

تكونوبذلك الوسيلة بهذه إلا الخلق منفحة إل الوصول يستطيعون 
.سليمة النية 

الك0تهذْ ق إلا بجدْ لا قد العلم أراد من أن اص: 
الشهادةمن له محصل ما عليه يوتر ولا العلم طلب بنية فيها فيدخل 

يعد.فيما 

الدنيا،حتى الحسنيثن بحمله أراد إذا الإنسان أن الثالث؛ 
يثقوس ؤ يقول؛ اش لأن ذلك؛ ق عليه ثيء فلا الاحرة وحنى 



مالعلاب كت

٢،الأتان: ]الطلأق، ^فءي(جثلأبمسبه. ٠ََ»مت> م َبَم| أ> '■تَِء1َ 
•دنيوي بأمر التقوى ق ترغيب وهذا • ٣[ 

محلص؟بأنه ثقال كيف الدنيا بعماله أراد من ث قيل فإن 
فلمإطلاقأ الخلق -ها يرد ولر العبادة أخالص أنه فالخواب 

منمالئا أمرآ قصد بل عبادته عل ومدحهم الناس مراءاة يقصد 
يتقرببما الناس إل يتقرب الذي كالمرائي فليس العبادة، ثمرات 

نقميالمادي الأمر هذا بإرادة لكنه به، يمدحوم أن ويريد الله إل يه 
منمنزلة دون منزلته وصارت الشرك س نؤع معه فصار إخلاصه 

محضة.إرادة الأخرة أراد 
عندماالناس بعص أن عل أنبه أن أود المنامثة وتبذْ 

فملأدنيوية؛ فوائد إل محولوما العبادات فوائد عل يتكلمون 
فائدةالصيام وق للأعصاب، ؤإفادة رياصة الصلاة ق يقولون 

الفوائدنحعل ألا والمفروض الوجبات، وترتيب الفضلات لإزالة 
الإخلاصإضعاف إل يزدي ذلك لأن الأصل؛ هي الدنيوية 
حكمةكتابه ق تعال افه يغث ولذللق، الاخرة، إرادة عن والغفلة 
الأصل،هي الدينية فالفوائد للتقوى، سبب أنه _ مثلا _ الصوم 

نخامحلبهمفإننا الناس عامة عند نتكلم وعندما ثانوية، والدنيوية 
ماديسيء إلا يقتغ لا من عند نتكلم وعندما الدينية، بالنواحي 

مقال.مقام ولكل والدنيوية الدينية بالنواحي نخاؤلبه فإننا 
ه





اسماب كت

ماعل ويذمونه يسبونه فإثم حشنأ الإنسان رأوا إذا أما للداعي• 
واللحياثلحيته، عل يسبونه مثلا نحيهم الشرعية، الأخلاق من فيه 

المثىعل يسبونه الثوب، تقصثر عل ويسبونه شرعية، أخلاق 
يدءولا الماس. مع الأخلاق لحنن ليس لأنه لماذا؟ حافيأ. 

كلهمالماس يصالح أن ويريد والغلظة، بالحماء يدعو إنما بالأخلاق 
ماعةق الماس يصالح أن يمكن لا خيلآ هذا واحدة، اعة سق 

يدعومنة عثرة ثلاث مكة ق بقى قد ه الض أليس أبدأ. واحدة 
ؤعليه إمروا حنن مكة من أحرج النهاية ول الناس؟ 
[.١٣٠^: ]الأنفال، . 4 ^ ٢٥٥أر أو كنتمآ أك 

خثرواض اطه ؤويمكر تنرجوك أو يقتلوك أو بحسوك يعني بمتوك 
دءوتينأو دعوة بمجرد الخلق تصلح أن يمكن فلا الماكريزه. 

وايعالمفس وأطل اصر لكن بينهم تيمة ذا تكن ب إذا لاسيما 
أنشاك ولا يعد. فيما الأمر لك وسيس؛ن الخلق وأحسن بالحكمة 

الحبةأهل مجن رحلا أن ونحكى ■ بالغ عظيم تأم له النطق حسن 
الفلاحهذا وكان الغرب. أذان ق وكان إبله يسني ملاح عل مر 

تطربلأتبما محنونة؛ كأما تمثى الغناء سمعت إذا الإبل لأن يغر 
بكلامالحبة رجل عليه فتكلم الأذان يسجع ولا غافلا يغر فكان 
الغناءق وأستمر أغني سوف ت — الإل صاحب أي — له قال، ١ شديد 

حاء0أنه بسبس، الكلام هدا يقول، — ، عصا لن فالعصا ذهبت ما وإذا 
أنات له وهال، القاصي الشيح إل الهبة صاحب فيهج، - يعنف 
ونصحتهالغرب يؤذن والمؤذن إبله عن، يغنى وسمعته لفلان ذهبت 

مكانإل القاصي الشيح ذهب، الغد من كان فلما . تجب، يهملم 



^^===ء=======ثئةثي=ئ=^=
ياI له وقال الفلاح إل جاء أذن فلما ه نفالوت ق الإبل صاحب 

ؤأمرؤ يقول اش فان وتصل تذهب أن فعليك الموذف أذن أحي 

ورصعحير، اش حزاك ت الإبل صاحب فمال [.  ١٣٢الأية: ]طه، 
حصل؟وماذا معه، ومشى وتوصأ الإبل حا يوق اش العصا 
الخا؛ر،وترك الشر لحصل معه تمادى لو الأول أما المقصود، حصل 
إنI أقول فلذللثا تمامآ، فانقاد أحسن هي بالتي أتام الثاف ولكن 
التصرف،محسنون لا لكن غرة عندهم يكون العلم طلبة بعض 

فدروعل وبصيرة علم عل تصرفاته ق يكون الإنسان أن والواجب 
المالم\ن.رب ض والحمد التوفيق، للجمح اش نسأل الحكمة من كبير 

هه ء ه

حصورعل بمرص الملم طلبة بعض هناك ت فضيلته وسئل - ٥ 
العالماءبدروس اهتم،اما يلمي أن دون العلم طلية دروس 

العالم.طلية بجمعه ب ما جعوا الذين 
—؟تعال اليه حفثلكم — فضيلتكم توجيه فما 

يهللبأن ينبغى الإنسان أن أرا0 الذي بقوله فضيلته فأجاب 
للتدريسيتصدر العلم طالية بعفس لأن ناصج؛ ءالم عل العلم 

محققهاعقاتدية أو فقهية أو حديثيه معواء المعائل من المسألة فيحقق 
مجنأنه ظن العلم طلية مجن الناشيء سمعه فإذا عليها، ويراّح تمامآ 
حققهالذي الموصؤع هذا عن أنملة قيد "؛مج لو لكن العلماء، أكابر 

علبجب لذللثا علم، عنده ليس أنه وجدت عليه ورا"أع ونقحه 



يالعلاد< كت

=سس===^=^==سسس&
بعالمهمالوثوق العلماء يد عل العلم يتلقى أن البتديء العلم طالب 

•لدينهم وأمانتهم 
هه  ه

طالبق والفتور الهمة صحف يلاحثل الشيخ؛ فضيلة سئل — ٦ 
الهمةعلو إل ندغ الش والطرق الوسائل فما العلم، 

العلم؟عل والحرص 
طالبق الهمم صعق ت بقوله - ورعاْ اش حفثله - فأجاب 

لابدمنها!أمور وهناك الكيثرة الصائب من الشرعي العلم 
والإنسانالطاو_ا ق - وحل عر - ض الإخلاص I الأول الأمر 

قوسيكون طالبه عل يثاب أنه وعرف الهللب ل ض أخالص إذا 
أس،يد وعن ؤ تنشعل همته خان الأمة درجات من الثالثة الدرجة 

وألئإأواءؤأتينثن أفنثن تن عللمأم أك؛ ألإوأثم ح محإلرسول 
ئ١^: ]الماء، ^ي،رفما.لج. 

علاعيونه ويالعلم عل محثونه زملاء يلازم أن • ثانيا 
٠العلم عل يعنونه ماداموا صحبتهم من يمل ولا والبحت الناهمة 

نالتتفلت، أن لوأرادت محبسها بمعنى ه نفيصحر أن ت ثالثا 
تآكيؤؤمرسشحألإ؛نهءوكثربهمت م لكي تعال اش 

]الكهفَ،ه. آلدثا آلحيوة زيثه رد عتثم ء؛-غالش تد ة ننهم 
له،سجية الطالب صار الهللب وتعود صر ؤإذا فليصبر؛ [. ٢٨الأية: 

أعمليإذا أما عليه، طويلا يومحآ المللب فيه يفقد الذي اليوم وصار 
الكلعل محثه والشيهلان بالسوء أمارة فالنفس فلا، الحنان ه نف

التعلم.وعدم 
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فضيلتكمنمwحة ما ت س تعال اش حففك ٠ ال؛سمح قصبة ّثل ٧— 
أومسألة ق له موافقتهم ل لإحوانه والبواء الولاء بجعل لن 

والبغصنالخد من نحصل ما وكذلك ك، موافشنهم عدم 
العلم؟حللأب من 

الناسيعص فان صحيح، هذا بقوله فضيلته فأجاب 
فتجدالموافقة، عدم أو له يالوافقة مقيد والراء الولاء نحعلمون 

حالفهلأنه منه يتثرأ فيها، رافقه لأنه الشخصن؛ يتول السءضس 
منائ٠تين ٠لب؛ن منى ق ا علمينمرت قصة لكم وأذكر فيها، 

وهمإلينا، حم فجيء ويكمرْ، الثاف يلعن واحد كل الإفريقثئن 
إلقام إذا الرجل هذا الأول: قال حدث؟ الذي ما قلمنا: يتنازعون 

بالسنة،كفر وهذا الصدر قوى السرى عل المنى يده يضع الصلاة 
أندون الفخذين عل يديه يرسل للصلاة نام إذا هذا الثاف؛ وقال 
رغبءمن قال؛ الني. لأن كفر؛ وهذا اليسرى عل اليمنى يجعل 

معأ بعضآا بعضهم بمر هذا وعل . منيءارا، فيس منتي عن 
شرحلولا ركن ولا واجمة وليت منة، مسألة المسألة هذْ أن الحلم 

وراءنا،بما أعلم والله أمامنا اقتنعوا كبير وعناء جهد ويعد للصحة 
يردمما أكثر إحوانه عل يرد الأسف *ع الإحوان بعض نحد والأن 

هؤلاءيعادى مما أكثر يعادتأم صريح، كفرهم الذين الالحدين عف 
وبغي،حد لكن له، حقيقة ولا له، أصل لا كلام ق ببمم ويشهر 

كتابلم، ومالنكاح، ق الرءس_ا ■ ياب النكاح، كتاب الخاري، احرجه ]١( 
اليه,ه نفتاقت لن النكاح استحباب باب النكاح، 
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•عباداش أخبث اليهود أخلاق من الخد أن شاك ولا 
إلايزيده لا بل إطلائآ، الحامد مه يستفيد لا الحد إن ثم 

اشفضل أن واعلم الخير، لك محصل للغير الخير اخ وحسرة، غما 
فضلتمخ ربما اض، فضل ثمغ لن فإنك لوحدت ، يشاء من يؤتيه 

علاش نعمة وكراهتلث، غيرك عل اش فضل زوال بمحبتك، عليك، اض 
نيتهل مشكوك العالم حلاو_، فلووفخ ق الحاصد لدلك، غيرك، 

جاهله صار اكاق لكون حد إنما لأنه العلم؛ ءلاوسإ ق ؤإخلاصه 
يريدلكونه فحده، حوله الناس والتم، كالمة وله الناس عند 

عنل لمأ حما، الحلم ويريد حما، الأمحرة يريد كان لو أما الدنيا، 
علمهعن سأل بقوله. وأخذوا حوله الناس التف، الذي الرحل هذا 

وسوهتحده ان أما منه؛ لتستقي استا محيء ؛ ايضا ماله لتكون 
بغىأنه شكا لا فهذا فيه ليس ما العيوب من فيه وتذكر سمعته، 
ذميمة.وخصلة وعدوان 

ءةءإي ءو 

منجانبا البغدادي الخطيمي، ذكر السيخ؛ فضيلة مثل - ٨ 
الشائخأحد أو العلماء أحد لروم وهو العلم تعلم حوانب، 

فضيلتكم؟رأي فما 
شخعل يركز الإنسان كون حيل هذا ت بقوله فضيلته فأحاب 

البتديءالصغير، المتديء لاسيما الأصل هو محعله المشائخ من 
ليسواالناس لأن تذبذب، أناس عدة عل الحلم ءلد_، إذا الصغير 

قبلأي سبق فيما كان الأن، عصرنا ق خصوصا واحد رأي عل 
والمثهى؛الإقاع عن أبدأ نحرجون لا ايلكة ل هنا الناس كان مدة 
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عنواحد محلف لا واحدة، وشروحهم واحدة، فتاواهم فتجد 
واحدكل لكن ئ الأن لكن الأملوبخ، وجسن الإلقاء و إلا الأحر 

أخملوالإمام به المتدى الإمام أنا I قال حدثن أو حديثآ حاففلآ 
يمش،إنسان كل صار فوصى، السألة فصارت رحال، ونحن رحل 

هد0مثل أدون أن أهم وكشت، ويصحلت، سكي الفتاوى تأق أحيانآ 
فتركتهإحوانه عورات نتع ثمن أكون أن أحشى كشت لكن الفتاوى 

الثرى.عن الثريا بعد الصواب، عن بعيدة أشياء نقلنا ؤإلأ مني تحاشيآ 
أولق الطالب مادام حدا مهمة واحد عالم ملازمة I فأقول 

مطالعةعن ينهوننا مشائخنا لكن ولهذا يتدبدب، لا لكي الطريق 
قكا عندما متعددة أقوال فيها التي والكتم، المهيب وشرح الغني 
بنعبدالائه الشيخ أن ْشاوخنا بحفس لنا وذكر الهللبة، زمن 

مفتينجد مجشائح أكثر من وهو — الله رحمه — بابهلثن ■مدالرحمن 
إلايطالع لا المربع الروض عل عثا لكن أنه ذكروا النجدية الديار 

والنهلوقبالمفهوم يأحد0 لكن كرره منه حلص ما كل ويكرره، إياه 
نصركشر.فحصل والمارة والإشارة 
أقوالينظر أن له ينبغي فهدا الإنسان مدارك توممت، إذا أمجا 

أولق لكن تْلبيمية، وفائدة علمية فائدة منها يستفيد العلماء 
.يتعداه لا معتز شيح عل يركز أن الْلالما أنصح أنا الء؛للمإ 

يشلأن العلم طاف، أراد إذا الشيخ: محيلة وثل - ٩ 
لأبنالحرر عل المرام بلمؤخ من زادت التي الأحاديث 

مفيدة؟الهلريقة هده فهل عبدالهادي 
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خاصةطريقة هدم ذلك، ق ثيء لا ن بقوله محيلته فأحاب 
يخنالمتداولة المسهورة الكتب يدرمى كونه العموم سيل عل لكنه 

•أحمن النامن 
ءوص ءو 

١ عبدالهاديلابن الحرر كتاب • عن الشيح قضيلة سئل ء ٠ 
المرام؟بلوغ حثرأمن أليس 

الناس،بان متداول المرام بلمؤخ بقوله• محيلته فأحاب 
يعتنيأن ان للأتينبغي التداول والثيء _ ايله رحمه — محقق وصاحبه 

ممرا،الناس به ينتفع لا المهجور الثيء لأن ؛ غثرْ من أكثر به 
ومشايخنا«علماؤنا به وقرأ خدم هومعلوم كما والبلؤخ 

هءو ءإي 

رحمه- الوزير ابن عن يكر -؛ تعال الله حفثله - وسئل - ١ ١ 
رصي- وعل وعثمان، وعمر، بكر، أبا الصحابة أن - افه 
عنورد ما وكذللثا الكريم، القران محفظوا لر - عنهم افه 

القران،خفظ ب أنه قدره عل شيبة أي ابن كعثمان الأئمة 
كتابحفظ لرك العالم طلية بعضن تدعو الش الأشياء 

صحيح؟هدا هل الله، 
وعمر،يكر، أبا أن أستبعد أنا I بقوله محيلته فأجاب 

افهلكب محففلوا ل؛ الصحابة س الأحلة وهؤلاء وعالثا وعثمان، 
عهدوعل بكر، ش عهد عل جمر القرأن أن وتعلم _ بعيد دا ه- 
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لورويحتى ولكن جدا بعيد إ إ محففلون؟ ولا بجمعون كيف عثمان 
إنفنقول الإستاد صح إذا ثم أولأ الإستاد ق ننفلر أن فيجب عنه 

علم،عما نحدث كاله القران محففلوا لر إمم وقال عنهم تحدث الدي 
يثنيأن يسغي ولا الهمان، محففلون لا هزلأم مثل أن جدا ويعدْ 
الروايات.هده مثل القرآن حفظ عن الرجل 

ءإةاة ء ه

افهحفظكم — فصيالنكم من أرجو ' الشيخ فصيلة وسئل — ١ ٢ 
ختلفق العلم __، ق الصحيثؤ النهج توصح — تعال 

لكم؟وغفر حيرا اش جزاكم الشرعية العلوم 
مها:أصناف عل الشرعية العلوم I بقوله فأجاب 

يرالتنفيقرن أن العلم لْلال>-ا فينبمى ت الضير علم ~ ١ 
-عنهم اض رصي - بالصحاية اقتداء - وجل عز - اض كتاب بحفظ 
العلممن فيها وما يتعلموها حش آيات عشر يتجاوزون لا حيث 

ألفاظهبحفظ الكريم القرآن معنى يرتبهل أن ولأجل والعمل، 
طبقه.إذا ميما لا تلاوته حق تلاه ممن الإنسان فيكون 

ماالثة ق ما وأصح أصثح، هو بما فبدأ ٠ المته علم س ٢ 
لم,ومالبخاري عليه اتفق 

تثم؛ن إل ي،نقم ادثة طلب لكن 
علمق مواء الرعية الأحكام معرفة الإنسان يريد مم 

يركزأن ينبغي وهدا العملية، الأحكام علم ق أو والتوحيد العقائد 
الأحكام،وعمدة المرام، كثالؤخ فيحفقلهأ هذا ق ،^ ١^١٠٧الكتب عل 

ذلكأشبه وما التوحيد، كتناب عثدالوهاب بن محمد الثبج وكتناب 



_دارعااس كن

يقرأقراءة وهناك حفظ فهناك والقراءة، للمراجعة الأمهات وتبقى 
:فاىلتين ذلك ق لأن فيها الفلر من ويكثر الأمهات 

م-معإلامل.الأيد: 
ذكررتإذا فإنه ذس، عل ارحال امماء ،تكرار الثانية: 

أيمحا الخاري رجال من مثلا رجل به يمر يكاد لا الرجال أسماء 
المائدةهد0 فيستفيد البخاري رحال من أنه عرف إلا كان سند 

.الخديثية 
الومشهدا ق قراءما أن وأرى كثثرة كتبه •' العقائد علم - ٣ 
سثحمثل كتبها التي، الربد ل موجود؛ والفائدة كثرأ، وقتا تستغرق 
نجدوعلماء القيم، ابن والعلامة — افه رخمه — تيمية ابن الإسلام 

.العلماء من يعده ومن عثدالوهات بن محمد الإسلام سخ مثل 
عليركز أن له ينبغي الإنسان أن سلث، ولا •' الفقه علم — ٤ 
أنذلك يعني لا لكن ، وقواعده أصوله ومحففل محففله مع؛ن ميما 

الميقاله بما يلتزم كما المدهب هنا ق الأئ، قاله بما التزامآ نلتزم 
قامما الأحرى الداهس، من ويأحد هذا عل الفقه يبني لكنه .، 

كشيخالمداهس، أتبلع مجن الأئمة ؤلريقة هي كما صحته، عل الدليل 
علبني قد يكون حتى وغثرهما والنووي تيمية، ابن الإسلام 

ماإل يرجعوا أن دون بالحديث، أحدوا الدين أل أرى لأف أصل، 
كثثرة،سميحان عندهم أرى الشرعية؛ الأحكام ق العلماء كتبه 
شملحاتعندهم يكون لكن نهمه وؤ، الحديث، ق أقوياء كانوا ؤإن 

.الفقهاء يه يتكلم عما بعيدون لأمم كثثرة؛ 
تنالفةبأنها قبزم تكاد ما الغريبة ائل الممن عندهم فتجاو 
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للإنسانيتبغي لهدا خالفة أما ظنك عل يغلب أو للإح؛ع 
يجعلأن ذلك يعني ولا - اش رخمهم - الفقهاء كتثه بما فقهه يربط أن 

يأخذ- واللام الصلاة عليه - كالرمول الذهب هذا إمام الإمام، 
قاعدةهذا ويجعل حا يستدل بل الالتزام، وجه عل وأفعاله ؛أنواله 

يرجعأن أخر مذشج، ق الصحح القول رأى إذا يجب بل حرج ولا 
منمجذهبآ ترى تكاد لا أته أحد الإمام مجذشب ق والغالب إليه، 

الذهبق الروايتثن كتب راُ؟ع أحمد، للإمام قول وهو إلا المذاهب 
إلاالذامس، مجن مذهب يكون يكاد لا — اض رحمه — أحمد الإمام أن يجد 
ورجيعالاطلاع وامع — اض رحمه — لأنه وذللت، يوافقه، فول وله 

منمذهب عل يركز الإنسان أن أرى فلذللث، كان، أينما لدحق 
اتباعحسث، مجن نعلم فيما الذام، وأحسن نحتارها، التي الذاهب 

أقربيكون قل غيره كان ؤإن — اش رحمه — أحمد الإمام مذشس، السنة 
مجذهآيجد تكاد لا قليل؛ قبل أشريت، كما إنه عل ، مره من السنة إل 
.— الله رحمه — يوافقه أحمد والإمام إلا المذاه—ا من 

أنوالقراءة، التثلر بعد العالم طالس، منهج ق أيضا ثيء وأهم 
وأنومغناها وأثارها الشريعة حكم يعرفط أنه بمعنى فقيهآ، يكون 
أسلايلإم> ؤ يستتلح مجا بقدر حقيقثا تهلييقآ محنها علمه محا يطق 
التطيقعل يجرصى لكن [• ٢٨٦الأية•' ]الترة، ه. وتعها إلأ محا 
ررالمملبيقءالقطة هذْ داتمآ عليكم أكرر وأنا يسممليع،  ١٠بقدر 
،يحرفحتى طبق • العامجلامت، ق أو الأخلاق أو العبادامحت ق مواء 

علمتا.بما عامل علم طالما أنلتا 
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عليه؟يسلم أن له يثرع هل بأحيه أحدكم مر إذا مثلا ونضرب 
مروكأنما باحوانه بمر الكثثر أرى ولكن يمع نعم ت الخواب 

العامةننقد أن يمكن حيث عظيم حطآ وهذا عليه، لم يلا بعمود 
يضركالذي وما الطالب؟ ينتقد لا فكيف الفعل، هدا مثل فعلوا إذا 
الدنياناوي - حنات عثر يأتيك؟ وكم عليكم؟ اللام قالت إذا 

علهلم وسبأحه مر من كل ■ للنا ثل لو ح|سّنادثا عبمر كلها 
يسلموالكي يدورون الأمواق ي الناس لوحدت ريال، له مميدير 

وافهفيها. نفرحل نات ح عثر لكن ريال عل سيحصل لأنه عاليه؛ 
المستعان.

والألفةفالمحبة الماس، من والألفة الحبة أحرى؛ وفائدة 
عماوالنهي وترسيخها، وتمكينها بإناما كثثرة وص نم جاءت 

،احه بع عل لم الكيع ، كره تضاد التي والمسائل سضادها 
للعداوةدفعأ هدا كل ، ذللث، أشبه وما المسالم، حهلثة عل والخطبة 

لقولهالإيمان تحقيق أيضا وفيها والحبة، للألفة وحلبآ والبغضاء 
I ١١تحاموا((حش متوا نؤ ولا منوا نؤ حش الختة تدخلوا لا رواطه ا ،.

فيهايتحقق درحة إل يصل أن محب منا واحد كل أن ومعلوم 
وصعيفة.قليلة المدنية أعمالما لأن له؛ الإيمان 

الصيامأحرى، شئونآ ندبر ونحن أكثرها يمضى الصلاة 
هزيلهفهي فعلناها ؤإن فأعمالما حا، أعلم افه الصدقة كدللث،، 
الرسوللأن الإيمان؛ يقوي مما السلام الإيمان، تقوية إل نحتاج 
أفلاتحابوا حش تؤْنوا ولا تؤمنوا حش الحنة تدخلوا ررلأ ال: قه 

.الخنةإلايدخل لا أنه سان يابت الإيمان، كتاب مسالم، رواه 
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الإيمان.لكم حصل يعني - تحاييتم فعلتموْ إذا ء بثي أخثركم 
أ-خلدتاولكننا علمناه تما واحدة نقهلة هذه . يسكم((^، السلام أفشوا 

ماتهلسق عل ؤإياكم يعينتي أن اض أمأل أقول لذلك ممرا به 
إخوافيا فعليكم قليلا، إلا نعمل لا ولكن كثثرأ نعلم لأنتا علمنا؛ 
عليكم،حجة فالعالم بالتطبيق، وعليكم بالعمل وعليكم بالحلم 
ؤءاثئهمهدمح، رادهمِ آهنديأ ؤأؤن ؤ ازداد بالحمل غذيتمو0 إذا الحلم 

نورأازددتم بالعمل غذيتموْ إذا ل ١٧الأية: ]محمد، دمره.ه• 

ذربماؤ [. ٢٩الأية: ]الأمال، . ^ صأ محشز سنكاظ •همنهظم 
لخظمنهتئل رتهء وءاطأ أثق آقهيأ ءامتمحأ 

[.٢٨الأية: ]الخديل.، • قمتم.ه لجئ محأثث ذي ؤيمح- ششؤث>محء تحل 
وقالعبادات ق بالتيلييق فحليكم ممرة، الحنى هذا ق والأمان 
اضأسأل، حقيقه، علم طلاب تكونوا حتى العاملات وق الأخلاق 

سمحإنه والأخرة الدنيا الحياة ق الثايّت، بالقول ؤإياكم يثبتنا أن 
العال^ن.رب ض والحمد محيب، 

هه  ه

لذهبمتبعا العلم ؤنالب كون مسي الشؤي فصيلة سئل س  ١٣
الإuمأحمد؟

الأئمةمن وغيرْ أحمل الإمام مذهّب، بقوله؛ فصيلته فأجاب 
انمن 

شخمى.ذهّبا مه 

.)ا(مدمممحهص"ااا
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اصطلاحي.ومذهب ؛و 

الرواياتمن برواية أحدت إذا شخصئا له متعأ تكون فأنت 
ثنالفكان إذا عاليه الصهللح بالذهب آحذأ لست ولكنك عنه، 

أحمدالإمام يمحن أحيانآ عاليه، الصطالح والذهج، عاليه، الصهللح 
أصحابمن أناس لكل لكن به، يقول لا أنه وعل عنه ر"أع أنه عل 

.عاليها يمشون طريقة الذاهب، 

—تعال افه حفظكم — فصيلتكم نوحيه ما الثسخ؛ ومثل  ٠١٤
أمالذاهب، أئمة من إماما يقلد هل البتديء العلم لطاليح 

عنه؟نحرج 
هلألديكرإنفتثالنا ؤ -I وجل عر — افه قال ت قائلا فأحاب 

طاJآناشئآهذا فاذاكان ٧[. الآ؛ة: ]\بيى محلأءثمحإ(يم. 
إمامآقلد مواء التقليد إلا له فلس الأدلة يرج كيف، يعرق، لا 

هوهذا وسأله، — العلماء من عالي حاصرأ- إمامآ قلد أو ميتآ سابقآ 
الصححلاإحدبمإ محالف، القول هذا أن له تبين إذا لكن الأحسن، 

الصحيح.بالحديحإ يأحذ أن عليه وجسا 
٠ ٠ ٠

قفصيالتكم رأي ما • ~ افه رعاه — الشيح فضيلة مثل —  ١٥
العقيدةق العلم أمس جعوا قل الذين العلم طلية يعفى 

يقومونفهل العلماء، من أحذآ الفقهية الأحكام ومعرفة 
إذنعندهم يكون حتى ينتظرون أم الساحد، ق بالدعوق 



^^======ثقثتف؛ث^=
محرأ؟- اف وجزاكم الختصة، الحهات من رس 
فيهيمغ فيما يتكلموا ألا أرى الذي بقوله: فضيلته فأجاب 

واجبة،الأمور تتغليم 3، الأمر ول طاعة لأن بإدل؛ إلا الكلام 
لتكالموابالكلام العلم طالب ابتدأوا للصغارالذين لوأذن أنه ونعلم 

قربما للناس، واصهلراب ممدة يدلك وحصل يعلمون، لا بما 
البدنية.الأعمال عن فضلا العقائد 

حتىتاما منعآ ليس وبaلاقة بإذن إلا الكلام من الناس فمنع 
الشرسة،لتبليغ معآ فيه لأن ذلك؛ ي الأمر لولأة طاعة لا نقول 
لا،أو لذلك، أهل هو س يحرفا بحيث يضتعله بما مقيد منع لكنه 
أنهوعلموا الأمر لهذا المثولن إل تقدم من كل الأن تعلمون وكما 
أهلوهو تقدم لأجد قالوا بأمم نعلم ب إذنآ، أعهلوه لذللث، أهل 

إليهيهلمئن أمجر - ض والحمد — والأمر تفعل، لا العلم لنشر 
الكلاممن فيه يمغ موضع ل يتكلم أن لأحد بجون ولا الإنسان، 

الأماكنق أو المات ل مثلا يعني بإذن إلا الأمر، ول جهة من 
باسلا لهذا حجرته ق غرفته، ق إحوانه، و؛؛ن بينه لكن العامة، 

منه.أحد يمغ ولا به، 
٠م ء ه

عنالأسئلة كثريث، له اض غفر - الشخ فضيلة مثل - ١ ٦ 
العلميهللاسا أن أراد من يبدأ ثيء وبأي الطيب، كيفية 
الطالبة،لهؤلاء توجيهكم فما حفثك، يبدأ التون وبأي 

محرأ؟اطه وجراكم 
لهولأمالتوجيه أذكر أن ونل أولا بقوله؛ فضيلته فأجاب 



lاأا كت LsJI،
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عنالعلم تلقي لأن عال؛؛ عن العالم يتلقوا أن الطالية أرحه الطلبة 

عثلمتان:فاثادتان فيه العالم 
وعندهاطلاع عندْ لأن تناولا؛ أقرب أنه الأيل• 

ناصجآمهلا.العالم ويعهليك معرفة 
يمعتىالصواب إل أقرب يكون عالر عل العللب أن ت الثانية 

شاذةوآراء شعلحات له يكون عالم غير عل العلم يطلب الذي أن 
حتىعالمه ق رامح عال؛ عل يقرأ لر لأنه وذلك الصواب، عن بعيدة 
•محارها التي >يم عل يرييه 

يلازمهشيخ له يكون أن عل الإنسان محرصى أن أرى فالذي 
الذيالتوجيه يوجهه موف فانه شخ له كان إذا لأنه العلم؛ لهللب 

له.منا،ب أنه يرى 
نقولفإننا العموم سيل عل للجواب بالنسبة أما 

؛كل'ثيء قبل تعال افه كتاب الإنسان محققو أن الأول ت أولا 
يتجاوزرنلا كانوا — عنه افه رصي — الصحابة دأب هو هذا لأن 

اللهوكلام والعمل، العالم من فيها وما تعلموها حتى ايات عثر 
الإطلاق.الكلأمءل أشرف 

لهذحرأ يكون ما المختصرة الأحاديث متون مجن يأحذ I ثانيا 
الأربعينالمرام، بلؤخ الأحكام، عمدة مثل• بالنسبة لاستدلال اق 

ذلك.أشبه وما النووية 
التيالمتون أحن ومن يناسبه ما الفقه متون من محفغل I ثالثا 

منخدم قد الكتاب هذا لأن المقغ® احتصار ق المستمع رازاد نعلمها 
حدمجواممن بعدم من مل ومن البهوق يونس بن منصور شارحه مل 



اسمحول فتاوى ح
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الكثيرة.بالخواثي والتن الث/ح هذا 
الطليةمن يعرفه لا الذي النحو ما أدراك وما النحو رابعا؛ 

يعرفلا وهو الكية من نحرج قد الرجل لري إنك حش القلل إلا 
Iالشاعر بقول يتمثل النحوشيئآ عن 

نفهلويهإل منسوأ كان إذا أهاله ولا النحو ق اض بارك لا 
عاليهصراحآ الباقي وجعل ه اسمينصش اض ه أحرق

المحو،عن عجز لأنه الحواب: الشاعرهلاصم؟ قال ئاذا 
شديدأنه يعنى قصب ودهاليزه حديد مجن بابه المحو إن أقول ولكن 

سهللطالبه الباب انفتح إذا ولكنه فيه، الدحول أول عند وصعب 
بعصإن حش عاليه، سهلا وصار ير بكل الماقي عليه 

عادىبخطاب حامحلتهم فإذا يعشقونه صاروا المحو ق بدءوا الذين 
المحومتون أحسن ومن الإعراب، عل ليتمرن يعربه جعل 

يبدأمن أنصح ولهذا التركيز غاية مركز عنمحو كتاب الأحرومجية، 
•العلم طالب عليها يم؛، أن يبُء؟، التي، الأصول فهدم به يبدأ أن 

كثيرةهذا ق فااك؛ب، اكوحيد بعالم يتعلق ما أما حاما؛ 
رحمه— عبدالوهاب بن محمد الإسلام لشيخ الوحيد، ®كتاب I منها 

وهيتيمية، ابن الإسلام لشيخ الوامعلية، ®العقيدة ومنها؛ — اممه 
الحمد.وض معروفة كثيرة 

منعالمه اثار عاليه يكون أن العالم لْلالس، العامة والنصيحة 
والإحسانالخالق، وحن بهلاءته، والقيام - وجل عز - اض تقوى 

بجميعالحلم نشر عل والحرص والوجيه ياكعليم الخلؤ، إل 
الكتّت،أو المجلات أو الصم، طريق عن ذلااث١ كان سواء الوصائل 
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•الومائل •ن ذاك وغثر النثرات أو الرسائل أر 

؛الثيء عل الحكم ل دتسرع ألا أيفبمآ العلم هنالب وأنصح 
الأحكاموق الإفتاء ق يتسرع تحدْ اليتالو؛ن العالم طية يعض لأن 

بعضإن حتى بكثثر، دوتبمم وهر المجار العلماء عثهليء وربما 
إنت له فقلت ااJتدJين العالم طالية من شخصآ ناظرت يقول الناس 

حنبل؛بن أحمد الإمام وما فقال؛ حنبل• بن أحمد الإمام قول هدا 
أنصحيح ا ؛^! ١١سبحان رحال، ونحن رحل حنبل بن أمد الإمام 
قأما الذكورة، ق مستويان فأنتما رحل، وأت رحل أمد الإمام 
للعلم.بالشبة رحلا رحل كل وليس عفليم، فرق فبينكما العلم 

وعدمبالتواضع مجتأدبآ يكون أن الحلم طالب، عل إن ت وأقول 
نمه.تدر يحرفا وأن بالنفس الإعجاب، 

الراجحةكثير يكون ألا ؛ اليتديء العلم لطالب، الهم ومن 
اساءلأتوال .راحعتلث، أكثرت إذا لأنلث، العلماء؛ لأقوال 

للتوويوالجمؤع ندامة، لأبن الفقه ق الغنى تهنالع وجعلتا 
تفبمح.فانلث، وتناقثه ، الخلافتذكر التي الكبيرة والكتب، 

إلتصل حش فشيئا شيئا الختصرة بالتون تلتا كما أولا ابدأ 
•حْلآ فهن>ا فروعها من الشجرة تصعد آن تريد آن وأما الغاية، 

طلبطريقة ما تعال اض حففله - الشيح فضيلة سئل -  ١٧
خثرا؟اض باختصارحراكم العالم 

تن2\ط ق باختصار العالم طريقةطالب، بقوله فضيلته فأجابه 
يومكل للث، واجعل تعال اطه كتابا حققي عل احرص - ١ 



اسمحول فتاوى ح
م==============

ؤإذاوتفهم، بتدبر ئراءتك ولتكن قراءته، عل تحافظ معينآ شيتآ 
فقيدها.القراءة أثناء فانية ١^، عنت، 

الرمول.منة صحيح من تيسر ما حفظ عل احرص - ٢ 
الأحكام.عمدة حفظ ، ٧١٥ومن 

يتفآالعلم احد لا بحيث والثبات الركيز عل احرص - ٣ 
٠دهتلح وستت وقطك يصح هدا لأن ٠ سيئا هدا ومن ميئآ هدا من 

فوقها،ما إل انتقل حيدأثم ولأملها الكتج، بصغار ابدآ — ٤ 
وتطمسثس ل يرمح وجه فسئآعل شيئآ العلم عل تحصل حتمح، 

الث،.نفإليه 
كلوقيد وقواعدها اتل المأصول معرفة عل احرصن — ٥ 

حرمالأصول حرم من قيل: فقد الشيل هدا من يلثإ بمر ثيء 
الوصول.

ودينآعلمآ به تثق من ْع أو ميخالث،، حر المسائل ناقش — ٦ 
بإذا فيها يناقثالث، أحدأ أن ذهنالث، ق تقدر بأن ولو أقرانلث،، من 

٠متينا مجن المناية تمكن 
٠ ٠ ٠

تعلمحكم عن • — تعال النه حفظه — الشيخ فضيلة وسئل —  ١٨
الحاصر؟الوقت j الإنجليرة اللغة 

محتاحآإليهاكنت، فإذا تعلمهاوميالة، بقوله فضيلته فأحاب، 
تكنلر ؤإن واحبآ، تعلمها يكون فقد افه إل الدعوة ق كوسيلة 

وأنفر،أهم هو بما واستغل -ها وقتالث، تشغل فلا إليها محتاجا 
أمروقد الإنجليزية، اللغة تعلم إل حاجتهم ق عثتلفون والناس 
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aJvuIفتعلم ، اليهود؛*، لغة يتعلم أن ثات بن زيد س النبي 
نحتجل؛ ؤإن تعلمتها إليها احتجت إن الوماتل من ومملة الإنجليزية 

فيها.وئتك تضيع فلا إليها 

الأفلاممشاهدة حكم عن — وكرمه بمنه اش رعاْ I سئل — ١٩
)نمالمافلأم وحصوصا اء نفيها تكون ئد التي التعليمية 

اسةالإنجاليزية؟
جائزةالتعليمية الأفلام مشاهدة أن أرى أنا قاتلات فأجاب 

يثلهرالذي كان ؤإذا محرأ، يكون لأمر لأتبامشاهدة نيا؛ بأس ولا 
فهداإليها، بالظر تمتع حصل فان رحال والمشاهدون النساء من 

حالكل وعل عندي، توقف محل فهدا ذلك كن لر إذا وأما محرم، 
ذلك،شاهد إذا الفتة من الإنسان عل غثي لأنه ذلك أكره فإنني 

علتضع أن امرأة الحلقة هده ق يتكلم الذي كان إذا وبالإمكان 

أمرقثان بن نيد تال تال؛ - ثابت بن زد ابن يعي - خارجة عن ونمه؛ )١( 
كتاب*عل يبمود آمن ما واه *إق ت وقال :tود، كتاب له فتعلمت اش. رمحرل 

إذاله وأقرأ كب إذا له أكب فكت حدقته، حش شهر نمق إلا ب بمر فلم ضيته، 
الكتاب،أهل حديث رواية ت باب العلم، كتاب داود، أبو أحرجه إليه*■ كتب 

*حديثوتال; ، ٧٥ص ١ ج ءالستدرك( ق والحاكم ،  ١٨٦ص ٥ ج أحمد والإمام 
•الذمي ووافقه صحح* 

عمحوزومل الحكام ترجة باب٠ الأحكام، كتاب صحيحه، ق الخاري علقه والحديث 
هالنك، أن ثابت بن نتل عن ثابت بن نني بن خارجة *ونال ت بقوله واحد ترجان 

إليه*.كتوا إذا كمهم وأقرأنه للبي،.كبه، كتبمت، حتى اليهود كتاب يتسلم أن أمره 
.0  ٤٣ص ١ ج الإصابة وانظر; 
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.^LIlj لا فإنه رمحموله ومنة اش كتاب من الأحكام امحمتنباط 

العلومإل أحؤج الأمة كانت إذا الشيح؛ فضيلة سل — ٢ ١ 
للإنسانالأصل فهل وغثرها، والهدمة كالهلب انادية 

الشرعية؟العلوم أم المائية العلوم ل يتخصص أن 
ولاالشرعية العلوم ص الأصل أن شك لا موله: فأجاب 

اضمحال كما الشرعي بالعلم إلا عبادته حق اض يعبد أن لإنجاز يمكن 
ه.غيأئأ بهآستر؛ن عق أس هتدوءسملإأدعوااق م ؤ تعال؛ 

حياةبه تقوم الذي الشرعي العلم من فلابد [. ١٠٨الأيةI ]يوسف، 
مبنيةوهي إلا تقوم أن دعوة لأي يمكن ولا والأحرة، الدنيا ل المرء 
أنالله إل الدعاة إحواق أحث أن أود النامية وبهيم العلم، عل 

لكنالعالم ق يتبحروا أن ذلك معنى وليس يدعوا أن قبل يتعلموا 
اليما تكلموا إذا لأمم العلم، عل بنوم وقد إلا بثيء يتكلموا ألا 

٠للد^ت١-رمرؤآآلميصثاؤ تحال: قوله تحت داخلتن كانوا يعلمون 
ثلْلثغاهف، مل أم ما إس ^١ ٠٥وأن ادم4 بم؛و رأوس يالإم وماءل0 ختبآ 

[.٣٣الأة: ]الأعراف، وآنصوألكمحتايمحنه. 
تإل تنقم الشرعية والعلوم 

دينهأمور ل بمتاجه ما وهو تعلمه من للإنسان لابد نم 
ودنياه.

بينهالوازنة يمكن هنا فإنه كفاية، فرصس وهو آخر ونم 
العلوممن ليت التي الأخرى العلوم من الأمة تحتاجه ما وبتن 

٠الشرعية 
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الشرعيةالعلوم من ليت التي الأحرى العلوم وكذلك 

إلألأثةأيام:تشم 
أنللامان بجرز ولا تعلمها فيحرم ضارة، علوم ئم — ١ 

•نتيجتها تكن مهما العلوم آلْ يشتغل 
التفع.فيه ما منها يتعلم فإنه نافعة، علوم نم - * ٢ 
وهدهينفع لا بما والعلم يضر لا جهلها الي العلوم ونم - ٣ 

ؤللبها.ل وفته يقضي أن للطاف ينغي لا 

بقراءةحتم الشباب أكثر أن نلاحظ ت الشيخ فضيلة مثل - ٢ ٢ 
الأصولبكتب مهتم وغثر بما متآثرا العامة الثقافية الكتب 

اش؟وفمكم نصيحتكم فما 
العالمطالبة لإحواننا ثم أولا لتضي نصيحتي قائلا.* فأجاب 

منفيها الملف كتب لأن الملف؛ من العالم أهل بكتب يعتنوا أن 
هومعلوم.ما الثركة من وفيها الكثثر والعلم الكثتر الخثر 

الأحكامبعض يعلم الناس كتثرأمن نرى • فضيلته ومئل -  ٢٣
الذلك ولع الدخان وشرب اللحية حلق كتحريم الشرعية 

هدهتعالج وكيف ذلك؟ أسباب فما بعلمه، يعمل 
الخضرة؟الظاهرة 

وكونالهوى، اتييع هوI ذلك أمباب بقوله؛ فأجاب 
عز_ اض تقوى عل مجمله ما الل.يتي الوانع مجن عنده ليس الأمان 
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أنهورأى ه نفحاب إذا والإنسان حرامآ، يراه ما نحنب ق - وجل 
عليسيطر وتد هوام يغلب قد فإنه الوثت طال مهما ربه إل رابع 

العاصيهده مثل يصعر الشيطان أن أيمان ذلك أسباب ومن 
ومحقراتارإياكم ت فقال ذلك مجن حدر والنبي. العبد، لب قق 

وهدابعود هدا فأتى أرصا قوئنزلوا كمثل ذلك مثل فإنما الذنوب، 
.كئيرأ®'*، نارأ وأصرموا كثثرأ حطبا جعوا إذا نم بعود وهدا بعود 

حتىبه لاتزال حقيرة الإنسان يراها التي المحمرات المعاصى فهكذا 
٠الذرورب كبائر مجن تكون 

بجعلهاالمغام صل الإصرار إن العالم: أمل ئال ولهدا 
Iلهؤلأء نقول لهذا يكفرها، الكبائر من الامجتغفار ؤإن كبائر، 
٠أنمكم نحاسبوا ان علكم 

عنوالنهي بالمعروف الأمر قلة أيمان ذلك أسباب ومن 
ويقأرثيه معصية أحدأعل رأى إذا منا واحد كل كان ولو . النكر 

يعتثرسوف العانل فإن ق^، الرسول لهدى ئذالم، ذلك أن له 
ويتغثر•

والعالمالعلم طالب عف الواحب ما _ت له افه غفر — وسئل — ٢ ٤ 
اش؟إل الدعوْ نحا0 

اضتال كما واجبة اطة إل الدعوة I يقوله فضيلته فأجاب 

الحقرات،ق باب; الرتاق، كتاب والدارعي، ، ٤٠٢ص ج أحد الإمام أحرجه )١( 
ا.الصحيح رجال 'رجاله •' وتال ، ١٩٠ص ١ ٠ ج الزواثد* امحأع ق والهيثس 
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يثابإليه يؤتى أنه الدجال قصة ق . الض ذكر ولهذا 
فيقتله.ؤ النثي عنه أحتر الذي الدجال أنه الشاب هدا فيشهد 

يم، سنهما للتياين تحقيقآ بينهما ويممى دهالعت\ن رمحعله الدجال، 
الدجالأنك أشهد يقول يضحك متهالهلأ فيقوم الدجال يناديه 
فهدا. يقدرُأ، فلا ليهتله يأق ثم ، افه رسول عنك أح؛رنا الذي 
اممه.بيد كله الأمر أن عل دليل 

عليهإبراهيم ولكن ذلك، يمثل الرجل هدا محاج أن فيمكن 
مالمحادلة، ولا إل محتاج لا بدليلآخر 1ق أن أراد اللام، 
ئ^كمق٠أيةائ١تفيسه.ت إ؛راهيم 

كفره.الذي ت الحواب عن فنكص [. ٢٥٨الأية: ]البقرة، 
[.٢٥٨الأية: ]البقرة، 

]النحل،٠ ه أحس جى إفي، د؟ء-يلهمّ ؤ • ال تعه قفول
علينامحب وبالتال والاثناع الأسلوب ل الأحسن أي [. ١٢٥الأية: 

إلالدعوة ولكن ذلك،، عل قادرأ الإنسان مادام اممه إل ندعوا أن 
رأيت،فإذا البامن، عن ممهل يكفي من به قام إذا أي كفاية فرض افه 

ع؛نفرض الأن صار يدعوه من حوللث، وليس منحرفآ شخصآ 
سوىيوجد لر إذا إنه ت الكفاية قرصن يقولون العلماء لأن عليكر؛ 

*عليه تعتن الرجل هذا 
هه ءإو 

مارصنة ذكر ت باب الفتن، كتاب مالم، اخرحه ٠^^ حدبث، من جزء 
ؤمعه 



اسمحول فتاوى طِ 
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فرقالعالم طلاب تعلم فانية ما الشيح فضيلة سئل — ٢ ٠ 
العصر؟هدا ق وجودها عدم والخوايج،ع والخهمية المعتزلة 
فيهالزمان هدا ق ايتدعة فرق تعلم بقوله; فضيلته فأجاب 

وجدوا،إذا عليهم لترد الفرق ُدْ ماحي نعرف أن دم؛ فانية 
منيالأن لهم وجود لا إنه السائل: وقول فعلا، موجودون وهم 
عليْللعون ممن غيرتا وعند عندنا المعلوم ولكن هو، علمه عل 

نشرق آيضآ نشاطآ لها وأن موجودة الفرق هده أن الناس أحوال 
زيفهانعرف حش الاراء هدم نتعلم أن من لأيد وليلك ؛دعهم، 
فيها.يجادلون من عل ونرد الحق ونعرف 

منالكثير نحشظ العلم طلاب نحن الشيح: فضيلة سئل - ٢ ٦ 
ئدنكون العام *بمائة وق الاستشهاد، سبيل عل الايايت، 

بسببيعدبون من حكم ق ندحل فهل الكثئومنها، نسينا 
حفظوه؟ما نسيان 

مييانله القرآن نسيان قائلا: فأجاب 
اللسعة.تقضيه ما الأول: 

به.الميالأة وعدم القرآن عن الإعراض والقال؛ 
مجنوغ فقد عليه، يعاقب ولا الإنسان به يأثم لا فالأول 

حاذكرْ انصرف فلما ونىآية، بالناس صل حس اش. رسول 
وسمع. ذكرتمها«لاا كنت »هلأ الني.: له فقال كحب، بن  ٧١

كنتآية ذكرق فقد فلأنا اه *يرحم فقال،: يقرأ، تارئآ الله رسول 
الغران.نيان ياب؛ فضاثل كتاب الخاري، أحرجه  ٢١)
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الطييعةيمهتضى يكون الذي النسيان آن عل يدل وهذا • أنسيتها٠ 
وسذيهلومعلالإنسان.

وبع،ضبه. يأثم قل فهذا اليالأة وعدم الاعراضر سببه ما أما 
امينلئلا القرأن محففل ألا له ويوسوس الشيهنان له يكيد الناس 
هكنلواأزتءألئثةؤ يقول• وتعال سبحانه واش الإثم، ل ويع 

فالي٠حفظ[. ٧٦الأيت: ]الماء، • ه . صهئا '؛ان آلشءضر كد إن 
بحانهّراش النيان، عدم وليومل حير، لأنه القرآن؛ الإنان 

به.عيده حلن عند 
ؤ؛؛*I تعال اش بقول الناس يعفى به يستدل ما هذا ونشر 

فيترك[. ١١٠١^: ]_، ه. مدلإ ٣ قد ان آش؛آآ ص سكوأ 
الوحينزول حنن هذا كان ولكن • والتعلم والعلم السؤال 

لهمفسين عنها اش مكت أشياء عن البعض يسأل فقد والتشرح، 
فلاالأن أما التحريم. أو يالإمحاب المسالمين عل تثديد فيها فيكون 

•الدين عن المزال بجب، فيها نقص ولا الأحكام ق تضر 

شيئاالإنسان يعلم قد له اش غفر - الشيح فضيلة مئل . ٢٧
آونقلافرصا كان مواء يعمله لا وهونفه غيرْ به ويأمر 

يعمل؟لا بما مْ يأمر أن له بمل فهل 
الاحتجاجله بمل أم أمرْ امتثال المأمور عل محب وهل 
لذلك؟تبعا به آمر ما يعمل لا نم عمله بعدم عليه 

الذيهال.ا الأول؛ الأمر آمران، هتا بقوله■ فضيلته فأحاب 
•وجل— عز — اش قال له؛ نقول يفعله لا وهو الخير إل يدعو 



^^==========ثقثثتث^=
و(آأفينءاثوأ,pدةوشك>مالاثعارن.حقترمقتابمد\شكؤ 

أعجبوأنا . ٣[ ٢، الأيتان: ]الصف، • 1.ه يمعاواك،ا يموأؤأما أن 
يقريهبه ض التعبد يأن ويؤ٠ن الحق، هو هذا بآن يؤُن رجل كتف 

علويدل له يعجب ثيء فهذا يفعله لا ثم ش عبد بأنه ويزمن إليه 
الما دقواويك>  ٠٢٠١٠^• تعال لقوله واللوم التوبتح محط وأنه السفه 

بماالعمل بركاك آثم أنت ت الرجل لهذا فقول • ه ثعلون. 
الحقلمن ذلك لكان بنفسك بدأت ولو إليه، تدعو وبما علمت 

والحكمة.

علمحتج أن له يصح لا فإنه للمأمور بالنسبة ت الثال الأمر أما 
يمثلأن محب القبول، عليه وجب يخر أمره فإذا بفعله الرجل هذا 

الحلم.من يأنفا ولا به مال مجن كل من الحق 

العلماءإن قال؛ من عل نرد كيف فصيلته! ومثل -  ٢٨
كماحفقلهم عل نوتر الش الشاغل لدمبمم تكن ل؛ اداشن 

ليسيكون من ومنهم الرمان، هذا لعلماء حاصل هو 
بلاوابلوس وحففله العلم لهلدّثا إلا لدتبمم 

كلاخذ اض الدنيوية الشاغل فكثرت مشاغل، 
هدهعن الامتدناء سملح لا فد والإنسان الوئتا، 

الشاغل؟
قدأنالث، دمت، ما العلم لءلال_، أقول اش حفثله — فأجاب 

الذيالبناء أن وأعتقد حما، علم ءلاو_، فكن للعلم لث، نففرغت، 
التيمهمته إل يلتفت، بل آحر، عمل إل يلتفت لا للبناء ه نففئ 
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طلبأن تعلم لمتا فما له، الخير هي آما ورأى لها نفسه كرس 
•غيرْ إل تلتفت فلا لك طريقآ تتخده أن وتريد الخير هو العلم 

وصدقوالإخلاص الإيمان ْع ثابر إذا الرحل أن ظني ول 
واضالمشكلات، حذْ يعبأ ولا يعينه "• وتعال سبحانه — اش فإن النية 
رشؤ • يره مناصْ له بجعل اش يتق ^ومن وجل-يقول؛ -عر 

الأيتان:]الطلاق، • ةظ٠لأمحبمقه 
•ومير مهل الأمر أن نحد الهللب ق النية يصدق فُاوالث، . ٣[ ، ٢ 

٠ ٠٠

الشرعيالعلم طلما يريد من تنصح بماذا ت الشخ وسئل - ٢ ٩
كتبمحموعة لديه بأن العالم ،ع العالماء عن بعيد ولكنه 

والمختصرات؟الأصول منها 
ويصتعينالعلم طلب عل يثابر بأن أنصحه I بقوله فأجاب 

يديعل العلم الإنسان تلقي لأن العلم، بأهل ثم - وحل عز - باض 
ونحتلمفاكتب عدة ليراحع يدهب أن من يدلأ الزمن له محتصر ااعالم 
إلاالعلم إدراك يمكن لا أنه يقول، كمن أقول ولت الأراء، عليه 
لكنيكد؛ه الواقع لأن بصحيح، ليس فهدا شخ عل أو ءالم عل 

.ونحتيجرْ الهلريق _ تموز الشيخ عف دراستلث، 

مادية،ظروف عندهم وآهل علم طالم؛، أنا الشيح؛ سئل — ٣ ٠ 
فهلالعلم طدس< من للئ، أفضل عليتا اعمل والدي ل فقال 

لا؟الأهلأصلآم عل انمل وهل أتركدراّضلعلم؟ 
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اللهمأفضل، العلم حللب أن ثالث، لا بقوله: فضيالته فأجابر 
الخالةأن ولاسيما بينهما بجمع أن بمكته أنه إلا الضرورة حالة ل إلا 

فيمكنعاليهم اض أوسع قد الناس أكثر أن - ه والحمد - الاقتصادية 
١^^يعقى عندها يكون امرأة فتترؤج أهالالثk بحاجة تقوم أن 

العالم.طلس، ق مستمرا وتكون 

دضوكل الحاسة و طاله، أنا وسثلمحيالةص: - ٣١
علمت،إذا رأيكم فما المع تعاليم تناذ غربية نثلريات 

قالإسلامية الأمة ونني الئذلرداتا هدم مثل نقد أنوي أش 
محرجي؟وبعد الحالية درامض 
الله،مجيل ق الحهاد من أنه شالث، لا هدا أقول بقوله؛ فأجاب 

عاليهايرد حتى للإسلام الخالقة النثلريامت، هده الإنسان يدرس أن 

متأق®إنك، اليمن؛ إل أرمله وقد لمعاذ الض. قال ولهذا 
وكدلالثvلهم، يستعد كي بحالهم فأمحرْ الكتابء^، أهل مجن قوما 

سدرس تيمية ابن الإسلام كشيخ الأمور هدْ درسوا الذين العلماء 
علبه يرد أن يستهني ما وغيرها الفلسمية والنفلريايتج العلوم 

.أصحابها 
لديلث،أن واثق وأنمث، للرد، الأمور هده تتعلم كنت فإذا 

(.٢٩الإيمان)كتاب وسالم، الزلكة)ْآ"آا(، كتاب الخارى، أخرجه )١( 



علملديك يكون بأن ببا، تتأثر لا بحث الرد عل والحصانة القدرة 
تعالشاءاض إن فأرجو وتقوى عبادة لديك ويكون رامخ، شرعي 

عليهاترد كنت إذا وأما للمسدان، ونفعآ لك حيرأ هدا كون أن 
الطريقهذا تتتهج فلا دليل، لديك ليس أو محمول غم بثيء 

وثباتكامل شن عل لت أنك نفك تعرف كشت إذا وكيلك 
ينبغيولا حطيرة، لأتيا الأمحور هذه تيع أن عليك أشير فأنا رامح 

.منه الخوف ْع للثلأء يتعرض أن ان للأن

عاليةدرحات أخذ أن أحب طالب أنا فضيلته; وسئل -  ٣٢
الفرحق رأيك فما طيية نيتي ذلك #ع وأنا محتازأ ومعدلا 

هلالضعيفة، الدرجات من والغضب، العالية بالدرجات 
للإخلاص؟حدس دا هق 

هداق ليس أنه شاءافه إن الذلاهر ت بقوله فضيلته فأجاب 
بالحسنةير الإنسان أن طبيعي أمر هدا لأن للإخلاص؛ حدش 

سماهاالمرء تلألم لا التي الأشياء أن يئن تعال وافه يثة، يالاء وي
تسره.أن لأبد الحنة وكدلاائ، تسؤْ أن فلابد مميثة 

نيةعندك فالت كما الأمر كان إذا لحلأصك٠ عل يوثر لا فهدا 
أحر،تيء فهدا الشهادة أو الدرجات هو هملث، كان إذا أما طيبة، 

النيألص لما - عنه الله رصي - الخطاب ين عمر بن هوعبدافه فها 
الومنتشيه شحرة الشجر ق ارأن قال مسألة أصحابه ل ع. 

قالالبوادي أشجار ق ؛نوصون — عنهم الله رصي — الصحابة فجعل 
أجثست،فما صفرا كشمحا ولكنى النحلة أتيا قليى ق فوق^ ت عهر ابن 



اسمحول هنائي 

أنكءوددت لابنه تال عنه اطه رصي - وعمر ، أن 
الذلك أشيه وما بنجاح الإنسان مح أن عل يدل وهدا نلتها®، 

بمر•

تعلمق فضيلتكم رأي ما _ث له اض غفر الشيخ. ومئل • -  ٣٣
استخداسامسا, و، لأمما الانحلدة اللغة العلم ط\ف 

لالدصْإلاه؟
أغ|االإنجالزJة اللغة تعلم ق رأينا • بقوله فضيلته فأجاب 

طست،لأهداف كاث إذا طية وميله وتكون شك، لا وميلة 
محبالذي الثيء لكن رديئة، لأهداف كانت إذا رديثة وتكون 
وتدمحرز، لا هذا فإن العربية، الالغة عن بديلا تتخذ أن اجتنابه 
إنحتى العربية، الالغة من يدلأ ييا يتكلم السفهاء بعض ممعنا 
يعلمونكانوا لغيرهم أذنابآ اعتبرهم الذين السفهاء بعض 

الوديععند ياي باي يقولوا أن يعلموثبمم السلمين غير تحية أولادهم 
.ذلاائ، أشبه ومجا 

الالغار>ت،وأشرف، القران لغة هى التي العربية اللغة إبدال لأن 
الأعاجمرءلانة عن النهي السلم، عن صح وتد محرم اللغة ببدْ 

أنمانا،أر أح؛رتا أر حيى ا1لءاوث ترل، ت باب العالم، كتب البخاري، أخرجه )١( 
رلفظه:الخالة. عثل الومن مثل ت باب وأحكامهم، الناiتين منامت، كتاب ومسالم، 

نرتعماص؟ا فحدثول السالم مثل واتبما ورقها، لابمنط شجرة الشجر من 'إن 
قالواثم فامتصيست، الخلة أما نمي ل ردع عداه" قال، الوادي، شجر ق الناس 
الخالة(.اعي قال؛ اه؟ رمول يا مي ما حدثتا 
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العرب.سوى من وهم 
واجيآيكون أن شك لا فإنه للدعوة وسلة استعبمالها أما 

بعضق ووجدت تعلمتها كنت أنتي وأتمنى أتحلها لر وأنا أحيانآ، 
ثلميي عما يصر أن يمكن لا الرحم حتى إليها أصطر أف الأحيان 

تماط.

رحال*ع بجدة المهنار مجد ق حدتت ئصة لكم وأذكر 
التيجاقمذهب عن الفجر صلاة بعد نتحدث الإمحلامية التوعية 

عنهأعلم بما أتكلم وجعلت بالإممحلأم وكفر باطل مذهب وأنه 
الهوسا.بالغة أترجم أن ل تأذن أن أريد ت فقال رجل فجاءق 

،۶٠٧١الرحل هذا فقال؛ مجسرع رجل فيحل فرجم مانع لا I فقالت 
إليهؤإنا لله إنا وقلت فدهشت التيجانية يمدح ءنلث، يرجم 

مثلإل أحتاج كنت مجا ١^٠^ هذه مثل أعلم كنت فالو راجعون، 
شاكلا نحاطب من لغة محرفة أن فالحاصل عندعون، الذين هؤلاء 

رتولؤمن أربمالات.ا ^؛؛١ ؤ تحال اش نال المعلومات إيصال ق مهمة أمأ 
٤[.الآة: إيرامم،] .

الكيمياءعلم ق متخصص أنا ت - تعال افه حفظه - وسئل - ٣ ٤ 
المجالهذا ل تصدر الش والدراسات البحوث وأتاع 

مواءيه أعمل محال أي ق ذلك من وأفيد أمتقيد لكي 
عنيشغلني ذلك بأن العالم هع مصنعا أو مدرسة 

بينهما؟أوفق فكيف الشرعي العلم 
بمحيثيمكن ١لحال٠^ن ، juالتوفيق أن أرى ت بقوله فأجاب 



اسمحول فتاوى ٨
^^=س====س=====ءء====ء==

طلبويكون لديك، الأصل هو ويكون الثرعي العلم عل تركز 
الثاقالعالم هدا تمارس ذلك »ع ثم الفضول مسل عل الأحر العالم 

تستدلأن مثل بالخ؛ر أمتك وعل عليك تعود مصلحة أجل من 
الأسبابوربْل — وحل عز — اض حكمة كمال عل العالم هدا بدراسة 

فأناالعلوم، هده ق نعرفه ولا غيرتا يعرفه مما ذلك إل ومجا يمسيباما 
احعللكن الأحر واطلب الشرعي العلم طلب ل امتمر أمول 

•الثرعمحا الطم ص عليه والرم الأهم 

تنصحالمؤآن نمير كتب أي الثسح فضيلة مثل —  ٣٠
فهلوسى الإنسان حفظ إذا القرش، وحفظ بقراءما؟ 

ماعل ومحاففل الإنسان محفظ وكيف فيه؟ وعيد هناك 
حفظ؟

يفزمفر وكل متنوعة، وعلومه القرأن بقوله فأجاب 
تميرآيكون أن يمكن ولا العلوم هده مجن طرفآ يتناول القرآن 
الحواتب.جيع من القرآن يتناول واحدا 

علأي - الأثري ير التغعل تفسيره ل ركز من العلماء فمن 
كشر•وابن جرير -كابن والتابعثن الصحابة عن يوثر ما 

ولكنوغثرْ كالزءنثري النثلرى التمر عل ركز من ومنهم 
هوهدا أن ه نفق يكرر أي - أولا ه ينفهو الأية يفر أن أرى أنا 

هدالأن فيها؛ العلماء كتبه مجا يراجع ذلك يعد نم - الأية معنى 
عز- اش وكلام غئبىْ، عف عالة غير التفسير ق قويا يكون أن يفيدْ 
•مثزه عربا ؤبلسان اليوم الرّول.إل بمث منذ - وجل 



العلياس كن

^^^=ء======دجأ<
أدرىلأئهم الصحابة؛ نمير إل الرحؤع محب كان ؤإن 

الذلك ح لكن المرين كتب إل ثم يمعانيه، الناس 
رحلعز — الله كلام يستوعب أحد 

قالأية ير نفالإنسان يكرر أن التل الطريقة أن أرى فالذي 
ممافهذا مطابقآ رحيم فإذا المقرين كلام يرا"أع ذلك بعد ثم ه، نف

إلرجع خالفآ رجيه ؤإن له وسرْ القمان تفسير س يمكنة 
الصواب.

لاحر،شخص من نحتلمف حفظه فهلريقة القرآن حفظ وأما 
ثمأولأ يقرأها آية محفظ أنه بمعنى آية آية القرآن محفظ الناس بعض 

ثمنيكمل نم بعدها الش محففل ثم محففلمها حتى وثالثآ ثانيآ يرددها 
حميعأالثمن إل يقرأ الناس وبعض ذلك، أشبه ما أو الحرء ربع أو 

عامةبقاعدة علميه نحكم أن يمكن لا هذا ومثل محفظه حتى ويرددْ 
القرآن.حففل ق لك متامبآ تراه ما اّتعمل ان للأنفنقول 

الرحؤعأردت متى حفظت لما 'علم عندك يكون أن الهم لكن 
اليومشيئآ حفظ إذا الإنسان أن العالم ق رأيت ما وأحن إليه، 
قحفثله ما حفظ كثثرأعل يمن هذا فإن التال الصباح مجبكرأ يقرأه 
الخففلمالحيد.عل يمن هدا فإن أنا فحلته ثيء هدا الأول النوم 

وردما أشد ءما أحمد الإمام فال يشي، س عل الوعيد آما 
حتىعنها أعرض محن بذلك والمراد ونجها آية حففل أي مه® 

واجبةكانت لأسباب أو محلبيعى بب لنسيها من وأما تركها، 
^^>آق'صثاللأوسمهاه.إنم يه يلحق لا هذا فإن أشغلته 
[.٢٨٦الأية: ]القرة، 



اسمحول فتاوى ح
==================^^

فذكرهآية قشي بآصحابه صل أنه . الض عن ست وقد 
ء|ا،اذكرتتي كنت ءهلأ فقال الصلاة يعد حا الصحابة أحد 

وأتهحامر أنه شك لا عنه ؤإعراصأ به ماونآ ام ينالذي فالإنسان 
اهأوجبه عاليه واجب لثيء ام ينالذي وأما الإثم، متحق 

.ثيء يلحقه لا فهذا طيعهأ أونسيانآ عليه — وتعال حانه ب- 

فقهكتاب عن : - تعال اش رعاه ٠ الشيح فضيلة سئل -  ٣٦
المنة؟

فيهلأن الكتب؛ محر من أنه شك لا بقوله فضيلته فأجاب 
قالوكما الأحهلاء، من يسالم لا لكنه بالأدلة، مقرونة كثيرة اتل م

افهاريأبى نال الفقهية، القواعد مقدمة ق — الله رحمه — رجب ابن 
المرءخطآ نليل اغتفر من المنصف ولكن كتابه غير لكتاب العصمة 

إلايقتنيه أن أرى لا لكن ناغ أنه شاك لا الكتاب ، صوابه٠ ثير كق 
صعيفةائل مبه لأن والضعيف؛ الصحيح بين يمير علم ، ٢٠١١٠١٠

كثيرة.
صلاةفإن بيح^، التصلاة باستحباب القول ذلك ومجن 

اكسيح،صلاة ياب* الصلاة، كتاب داود، أبو أخرجه اكسيح صلاة حد.يث، )١، 
اكسيح.باب والرمذي،كتابالملأ؛، 

خزيمة،وابن اكسيح٠ صلاة ل جاء ما باب؛ ، الملأ؛ إتامه كتاب ماجة، وابن 
وال.غوي، ٠ ١ صى T ج رالنزا ق والييهتي اكسيح، صلاة ت باب اكلؤع، كتاب 

 j• ٢٤٣ص  ١٢ج اص ق واممراي ،  ١٥٦ص مد٤ المة• تمح ،JU
إصنادءًمن الماو_، اق خزيمة ابن قال راع* أي حديث من غرب ارحدسثا الترمذي؛ 



هالعل« ا|مم
لجوسضًً؛ 

إنء اش رخمه — تيمية ابن الإسلام شيخ عنها تمال هدْ التسبيح 
مثلرئا الأئمة، من أحال يستحبها لا اثيا وقال كدب، حديثها 

لها.كالتكر يده نقص أحمد الإمام عنها 

رويا؛_ أمد الإمام ماتل اكسحا صلاة عندي نشت الر ؛ أحمد الإمام وتال ثىءُ 
احمدالإمام اتل مصعق، اإمتاد0 أيضا؛ وتال ، ٢٩٥ص ٢ ح - عبداش اينه 

•١ ٠ ٥ ص ١ - ج - التيابورى واية ر- 
نقال:درعا*. اش حفظه - عث؛م؛ن ين محمد العلامة شيخا فيها القول نصل وتد 

منوذلكا صعيف محرمحا وأن سنة ليست اكبح صلاة أن عندي يربح الدي و١ 
تلجوء 

•مثرومتها يه تثبت دليل ينوم حش واالع الحنلر العبادات ل الأصل أن الأول؛ 
أوجه,عدة عل فيه احتلف فقد مجضعلرب حديثها أن الساي؛ 
شيخفال — تعال اش رمهم — الّالم، وأئمة العلماء مجن احد يستحبها لر أما ؛ الثالث، 

حنيفةأبو أما تال؛ إمام• يتحبها ولر كراعيتها عل أحمل• الإمام 'نص الإسلام؛ 
سمعواعتهايالكاليةا.والشافمرفلم وماللث، 
واشتهرتفيه رم، لا نقلا للأمة لنقلت، الصلاة.ثروعة ط، كانت، لو أما الرائع؛ 

فإننالأالعبادات، جني وعن بل الصلوات جنس عن ولخروجها فاتدما لعظم بينهم 
مرةالشهر ق أو مرة أسؤع أد يوم كل ي تفعل يحنث اكختثر هذا فيها بحر همادة نعلم 

الصلواتحنس عن خارجة الغانية عفليمة كانت فلما مرة العمر ق أو مرة السنة ق أر 
فايوتهوعفلمتؤ عنتنلائر٠ حرج ما لأن وذللت، لها أصل لا أنه علم تنقل ولر تشتهر ولر 

هذءل هذا يكن لر فلما ْلاهرأ شيوعا ييتهم ويشح وينقلونه به ميهتمون الناس فإن 
شيختال كما الأمحمة مجن أحد يستحثها لر ولن«لك مثروعة ليت أما علم الصلاة 

الخيرالنوافل من مشروعيته يثثت، فيما وان - تعال اه رحمه - تيمية ابن الإسلام 
واهوشبهة حلاف فيه مما يثبتؤ لر عما ثيتإ بما غنى ئ، رعو ازيد أراد الن وايركة 

قلنضيلته، الغتاوى محمؤع س نقلا — ورءا0 اه حفتله - كلامه انتهى التعان، 
.نشر، تعال اه يس التُلوع، صلاة بابا؛ الصلاة، كتائب، الفقه، فتاوى 





اسماب ه

علواحبآ يكون وقد ط، الاحرين حق ل صار يكفي من ته ثام 
بعبادةاش يتعبد أن الإنسان أراد لو كما من فرض أي عينآ الإنسان 

العبادة.حازم ض يتعبد كيف يعرف أن عليه محب فانه 
حاجةالشرعي الحلم طلب عن يشغاله الذي نهدا هذا، وعل 

عليهالحفاظ محب ما عل محاففلته ْع الصوارف من ذلك مر أو أهله 
أنينبغي ولكن عليه حرج ولا معذور هذا إن I نقول العبادة من 

يستهليم.ما بقدر الشرعي الحلم مجن يتعلم 
٠ ٠;

تعالقوله ق بالعلبماء القصود ما الشيخ فضيلة *سل — ٣٩
العلماءه؟عباده من اض عنشى ؤإنما 
عالمهميوصلهم الذين العلماء بيم القصود بقوله! فأجاب 

أصمحرارمن سئا علموا من يالعلماء المراد وليمن اض، حية إل 
يميما أو ذلك أشبه وما الفلك أمرار مجن شيئآ يعلموا كأن الكون 

ذكرلا ئكرْ، لا الحقيقة ل اسي فالإعجاز العالمي، يالإعجاز 
بعضغال لكن التأحرة الأزمنة ق نياما ظهر أشياء القرآن ل أن 

كتابكأنه القرآن جعل من رأينا حتى العالمي الإعجاز ل الناس 
الالعلمي الإعجاز إثبات ق المغالاة إن فنقول؛ حهلآ، وهذا رياضة 
فإذامحلف، والطريان نظريات عل مبنية تكون قد هذه لأن تنبغى 
حطأالنظرية هذه أن بعد سنن تم النظرية هدْ عل دالأ القرآن جعلنا 
حشرةمسألة وهذ0 حاحلتة، صارت القرآن دلالة أن ذلك معنى 
.جدا

ييما تبيان والسنة الكتاب ق اعتنى I إحوال يا والأن 



اسمحول فتاوى 

حتىوحليلها دتيقها ُين ولهذا والمعاملات العيادات من الناس 
وضرها.والدخول والخلوس الأكل آيات 

الممصيل؟مثيل عل جاء هل الكون علم لكن 
أنالعلمس الإعجاز ق الناس امماك من أخشى فأنا وليلك 

لأنالعبادة؛ تحقيق هو الأهم الثى إن أهم، هو عما يه يشتغلموا 
تحال:اش قال ه، نزل القرآن 

[.٥٦الأية: ]است، إعثثمح.ه. 
إنفننظر إليه وصلوا محا إل وصالوا الدين الكون علماء أما 

وأخذوا- وجل عز — اه واتقوا العلم من إليه وصلوا بما اهتدوا 
يقواؤإن اض، عثشون الذين السانمن عالهاء مجن صاروا بالإسلام 

أنيحدو لا هدا فإن محدث له الكون هدا إن وقالوا كفرهم عل 
منه،تقيدون يلا كلام إل الأول كلامهم من حرجوا ند يكونوا 

محدثأن إما ا3كون هدا لأن محدثآ؛ الكون لهدا أن يعلم فكل 
عز— اض وهو خالق محدثه أن ؤإما صدفة، محدث أن ؤإما نفه، 
لأنهنفسه؛ قنلق لا الثيء لأن مستحيل؛ ه نفمحدث فكرنه — وجل 

اخالقآ؟ يكون فكيفا معدوم وجردْ تبل 
سله لابد حادث كل لأن صدفة؛ يوجد أن يمكن ولا 

التالف،والتناسق البديع، ١^١١م هدا عل وجوده ولأن محدث، 
بعضهاالكائنات وب؛ن ومسبباما، الأسباب، ي،ن اللتحم والارتباحل 

صدفةالوجود إذ صدفة، وجوده يكون أن باتآ مجئعآ يمنع عض بح 
بقاتهحال منتثلمآ يكون فكيف، وجوده أصل ق نظام عل ليس 

ومملورْ؟ا





اسمحول هتاوى 

يتعلمواأن يريدون الشساي^ يعفى • الشيح محعيلة ومثل ء ٤ ١ 
مثلصاس مناك ولكن الأحرى العلوم وبعض الق 

اومالخل؟ نما الخارج بلاد إق شر والالاختلاط 
الشباب؟لهولاع نصيحتكم 

الهلب؛يتعالموا أن لهؤلاء نصيحش بقوله فضيلته فأحاب 
هنافانه الاحتلاهل مسألة وأما إليه، شدياية حاجة ق بلادنا ل لأننا 

.الأس2لاعة بقدر ذلك الإنسان نمقي أن يمكن ض والحمد لادنا بق 
بشروط:إلا السفر جواز أرى فلا الكفار بلاد إل العفر وأما 

لأنالشبهات؛ به يدغ علم الإنسان عند يكون أن • الأول، 
حتىالشبهات السلم؛ن أبناء عل يوردون الكفار بلاد ي هناك 

فلاالشهوات، به يدغ دين الإنسان عند يكون أن الثاف٠ 
إلبه فتدني الشهوات فتغلبه الدين، صعيف وهو هناك إل يدهعج، 

الهلاك.
هدايوجد لا بحسث، السفر إل محتاجآ يكون أن اكالث،ت 

الإسلام.بلاد ي التخصص 
واحدنحالف فإن فليدهب، تحقمت، إذا اكلاثة الشروط فهده 

علالحافظة من أهم الدين عل الحافظة لأن افر؛ يفلا منها 
.ضرْااء 

.٢٨شيخا"ا/لفضيلة اكأرىأ *محمؤع ي محذءالمسالة انذلرمميل )١( 



اسماب كت

اللاحظمن تعال اف حفظه - الشيح محسلة ّثل . ٤٢
اللغةقواعد إتقان عن العلم حللأب من كم انصراف 

تعاليقكم؟فبما أهميتها 0ع العربية 
قسواء مهم العربية اللغة قهم نعم، '' بقوله فضيلته فأجاب 

علساء ولكن مهمة كلها البلاغة، قواعد أو الإعراب قواعد 
اللغةقواعد نحرف أن دون نتعلم أن يمكننا فانه عرب ض أنناوالخمد 

العربية،اللغة قواعد الإنسان يتعلم أن الكمال مجن لكن العربية، 
قواعدها.جيع ق العربية اللغة تعلم عل أحثا فأنا 

اللهإل للدعوْ أفضل أيهما  '•الشيح فضيلة سئل —  ٤٣
الملم؟اكفرغّاوب .أم 

محنالبوبإمكان وأول، أفضل اللم ءلاوسا قاتلان فأجاب 
إلبالدعوْ يقوم أن يمكن ولا اللم، يْللبا وهو يدعو أن اللم 

سيآ1دضاائآقءؤ تعال: اش قال علم، غم وهوعل اض 
بلادعوة هناك يكون فكيف [. ١٠٨الأيةت ويوسف، ه. بيا؛رآ عك 

•يوفق لا علم بدون يدعو ومن أبدأ، علم بددن دعا أحد ولا علم؟ 

الأمورفما الميان اللم كانأفة إذا الشيح: فضيلة مئنل . ٤ ٤ 
العلم؟وحفثل ضبهل عل تمن الش أوالطرق 

ضبهلعل ذ*يرن الش العلرق أعثلم من بقول'' فضيلته فأجاب 
ر١دهمآئندؤأ ؤأين ءؤ ت تعال قال بعلمه الإنسان -اتدى أن اللم 



؛iLJlعمل فإذا [. ١١٧^: ]محمد، .4• دمويتهن ؛؛ادنهم ئدمحا 
وحشية.عبادة أي تقوى، وأرق علمآ ازداد يعلمه، 

بلعنه بغثره يتشاغل لا بحيث للعالم قلبه يقيغ أن • ومنها 
وهاجسه.همه هو يكون 

والداكرة.يالخفظ يتعاهدْ أن ومنها 
يه.يقوم عمل كل عند ودليله الحكم تحضر يأن ت ومنها 

عندالعلم طلب بجعل فلا العلم طالب عل يكب أن ومنها: 
واعهليحضه، يحعليك كلك العلم اعتل يقولون ولهدا فقط، ١^٥٢^؛ 
الحالمطالب عل الإكباب من فلابد شيثآ، يععليك لا بعضك العلم 

يبقىحتى عملت ما عل علمت ما ومملبيق والتاقثة و"أارأ، ليلا 
•العلم 

—يال افه خفلكم _ توجيهكم ما I الشخ فضيلة سئل — ٤ ٥ 
آثارله مما الخد وعدم الإهمال يلاحفل حيث العلم لعللأب 

العلمي؟التحصيل ق ميتة 
الحهدغاية يبدلوا أن الحلم طلاب عل بجب •' بقوله نأجاب 

قرامخأ قويا، إدراكآ المعلومات يدركوا حتى العلم، ميل حتل 
سهالتفشيثآ شيئآ الملوم وأحيوا اجتهدوا إذا لأتبمم نقومهم؛ 

أنتمؤإن تامة، سيهلرة علميها وميْلروا نفوسهم ق ورسخت عليهم 
وتراكمتالزمن، عنكم انهلوى وماونتم أهملتم العلم طلاب يا 

عنفضلا تصورها عن عاجزين فأصبحتم الدروس، عليكم 
الندامة.لاتنئع حثن فندمتم تحقيقها 



اسماب مم

حفظكم
أناش عسى اكدريس، محال ق عمل لن نصيحة نوحيه 

حترأ؟اض وجواكم -ها ينم 
أنيتعلق ما أهم ت نقول ت بقوله فضيلته فأحاب 

لا مستقؤ حيدأ إدراكآ للطلبة يعْلونأا التي العلوم يدركوا 
قمنهم الواحد يع لا حتى الطلبة أمام يقفوا أن نبل نقومهم، 

المقوماتأعفلم مجن فإن إياْ ومنانشتهم له التلامجيد موال عند حيرة 
إنومجلاحظته، علمه ق قويا العلم يكون أن الطلبة لدى الشخصية 

إنملاحظته، قوة عن تقل لا شخصيته تقويم ق العلمية العلم قوة 
أمامقدره فينحعل الموال عند ارتبك علم عنده يكن نأ إذا العلم 

انتهرهمؤإن ذلك، بعد فيه يثقوا فلن با-لتهلآ أجاب ؤإن ، تلأميد0 
معه.جموا ين فلن والناقشة المزال عند 

العلموصر، ونحمل واستعداد إعداد من للمعلم فلابد إذن 
قمستقر ذهنه ق راسخ علم ءتدْ كان إن له الموال نوحيه عند 

مجنذلك بحد نحلو لا فإنه ؤإلأ وانمللاق مهولة بكل أجاب ه نف
أنينمي التي الاداب يناق ذلك وكل السامة الخلاثة الأمور هدم 

الديالعالم يدرك أن العلم عل كان ؤإذا علمها، الملم يكون 
بأنإليهم إلقائه حمن عل محرصى أن عليه فإن الطلبة أمام سيلقيه 
ومناقشةالأمثال وصرب ^ ٧١إيضاح ق الطرق أمهل سالك 
قراءةعليهم الثيء يقرأ يأق أن أما مابقأ، عليهم ألقاْ فيما الطالبة 

هدْفان مضى فيما يناقشهم ولا يفهم لر ممن فهم من يدرى ولا 



مالعلحلل هتاوى س
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•طيبة نتيجتها لاتثمرثمرأولاتكون جدا عقيمة الطريقة 
رعرصآتحصيلا العلمية الأمور ق محتهد المعالم لكن ؤإذا 

النيةحن يكون أن عليه التعبدية، الأمور ق بجنهد أن فعليه 
ماإل ؤإرثادهم طليته إل الإحسان يتعاليمه فينوي والتوجيه 

الأببمنزلة لهم ه نفوليجعل ودنياهم دينهم أمور ق ينفعهم 
أنالعلم وعل نقرسهم ق باغ أثر لتعليمه ليكون الشفيق الرفيق 

والأدابالفاصلة الأحلاق مجن اللائق بالفلهر طليته أمام يفلهر 
ليكونرسوله وسنة تحال اض بكتاب لث، متأساسها الش العالية 

معلمهمجن يتلقى ربما التلميذ فإن والعمل الملم ق لتلامجيذْ قدوة 
التأثر؛حيث مجن الحلم من منه يتلقى مما أكثر والأداب الأخلاق من 
ظاهرةنفسه ق عما معثرة مشهودة صورة وآدابه العلم أخلاق لأن 

.التلاميذ إرادة عل تمامجآ الصورة هذْ فتنعكس لوكه سل 
اضولاه وفيمن نفه، ل تحال النه يتمي أن العلم عل إن 

أمامهميمتثل أن الحرص غاية محرص وأن التلاميذ مجن عليهم 
حنةستة الإسلام ق سن ءومن صالحة قدوة يكون حتى بالأخلاق 

•ايت٧، يوم إل بما صل س يأجر أجرئ فله 
دقيقةملاحظة التلاميذ عند إن لالمعلم،ن أئول، ؤإنتى 

نحالمهمرأوْ نم سيء أمرهم إذا العلم إن سنهم، صغر عل عجمة 
وجهأمام الاستفهام علامجاتر يضعون سوف فإتبمم به أمرهم فيما 
يعلمنالكن ما وهونحالفإ به ويأمرنا بثيء يعلمنا كيفا المعلم، هذا 

أوتمرة يشق ولو الصدقة عل الخثر باب؛ الزكاة، كتاب ملم، أخرجه )١( 
ية.

كالمأ



العيماب كت م|وعس اس هه

^=============م

صغارألكنرا ولو حتى بالتلاميد معلمأ يا تمنهن لا به، ويأمرنا 
العجيبة.الأمور مجن اللاحفلة أمر فعندم 

معيذهب أن يريد عالم طالب عن I الشيح فضيلة وسئل . ٤٧
الذهابوب؛ن بيته الخاتل وكان العلم لطلب اش ق إخوانه 
هذاحرؤج ق الحكم فما وأمه، وااد0 أهاله، هو معهم 

اّالب؟

صرورةهناك كان إن الهلالب هذا بقوله فضيالته فأجاب 
طالبمع عندهم يبقى أن يمكنه أنه ْع أفضل، فهذا عندهم لبقائه 

منوالعلم افه، سبيل ق الخهاد عل مقدم الوالدين بر لأن العلم؛ 
حاجةق كانا إذا عاليه مجندمآ الوالدين بر فيكون وبالتال الخهاد 

إليه.

إذاأكثر العلم طلب مجن ويتمكن إليه حاجة ق يكونا لر إذا أما 
ولكنهالحال، هلْ ق العلم طالب ق نحرج أن عاليه حرج فلا حرج 

إذاؤإئتاعهما إليهما الرحؤع ق الوالدين حق ينسى لا هذا مع 
طاعةلا فهؤلاء الشرعي للعلم الوالدين كراهة علم إذا وأما ر"أع، 
لهماالحامل لأن حرج؛ إذا منهما يستأذن أن له ينبغي ولا لهما، 
الشرعي.العلم كراهة 

ءاو



اسمحوو فتاوى ءَ 
==========^^

العلمتعلم بجون شل له—• الاه عفر — الشيح فصيلة سئل — ٤٨
تعلميصب كان إذا وخاصة العالماء دون فقط الكتب من 

القائلالقول ق رأيك وما لتدرمم؟ العلياء من العلم 
صوابه؟من أكثر خهلؤء كان كتابه شيخه كان مجن 

العالماءعند بطلبه مجصل العلم أن شك لا قاتلا؛ فأجاب 
منفهومحوثك ه، نفهوالعالم العالم كتاب لأن الكتب؛ ق وبهللبه 
العالميهللب فانه العالم، أهل عل الطو-ا تعذر فإذا كتابه، حلال 

منأترب العلماء '؛لريق عن العلم تحصيل ولكن الكتب، من 
الكبطريق عن مجصله الذي لأن الكتب؛ طريق عن تحصيله 

عليهتحفى ند فإنه ذلك ومع جدا، كيثر جهد إل وبماج أكثر يتعب 
العلمأهل قعدها التي الشرعية القواعد ق كما الأمور بعض 

الإمكان.بقدر العالم أهل من ءر"؛ع له يكون أن فلابد والصوابط، 
صوابه{(،من أكثر فخْلؤْ كتابه دليله كان ®من قوله؛ وأما 

الإنسانأما إطلاقه، فامدأعل ولا إطلاقه عل صحيحآ ليس فهذا 
وأماكشرأ، محليء أنه شك فلا يراه كتاب أي مجن العلم يأحد الذي 
والأمانةبالثقة معروفتن رجال كتب عل تعلمه ؤ، يعتمد الذي 

يقول.ما أكثر مصثال يكون قد بل حْلؤْ يكثر لا هذا فإن والعلم 

الكريمالقران تمر يجوز هل • الشيح فصيلة سئل —  ٤٩
الحديثة؟العلمية بالثلريات 

محلورته،له العلمية بالفنريات القرآن تفسير بقوله فأجاب 
نظرياتجاءت ثم النظريات بتلك القرآن فسرنا إذا إننا وذلك 



__اسه اي، كن

^^===>ق؟(
نظرق صحيح غثر صار القرآن أن ذلك فمقتضى بخلافها أحرى 
منالخهلآ إن يقولون نإمم السامين نظر ق أما الإسلام؛ أعداء 
يربصموناال|ملم\ن أعداء لكن بدللت، القران فمر الدى هدا يصور 

تضرق التسرع من التحاj٠ير غاية أحدر أنا ولهدا الدوائر، به 
قستر إذا ، ^١^ الأمر هذا وكالثع العلمية الأمور 7االْ القرآن 
للعبادةنزل فالقرآن أثبته، قد القرآن نقول أن إل حاحة فلا الواغ 

ؤعئبآزممامح<ظاض_عزوحل_: يقول والتدبر، والأحلأق 
كلدلس [. ٢٩الآّء: ]ص، دنبئاص'حمحإس.. 

إنهنم بعلومهم، الناس ويل٠ركها بالتجارب تدرك التي الأمور هالمْ 
لهل.اأصرب ، عاليها القرآن تنزيل ل فادحآ عظيمآ حهلرأ كون قد 

أةطافيتفديأين أن أنقلتثم إن ؤألإني، ؤبآ ثمنس ؤ تعال قوله مثلا 
[.١٠٣آلأة: 

الأيةهده ليصبمر النامي يعخس ذهب القمر إل النامحى صعود حصل ئا 
بعلمهموأمم ، العلم بالسااهلان الراد إن I وقال حدث ما عل ونزلها 

يفرأن بجون ولا حطأ وهن•ا الحاذبية وتعد٠وا الأرض أ٠هلار من نفن٠وا 
أنلئ،ذللث، فمقتضى بمعنى القرآن قرئت، إذا لأنلث، وذللث، به القرآن 

ستمممألعنها.ثمهادةعظيمة وهاومْ أراده اه بأن شهدت 
سيقمت،الأية لأن باطل التفسير هن٠ا أن وحد الأية تدبر ومن 

قبلالرحن سورة اقرأ أمرمم، إليه ؛؛3^ دماالا'ما أحوال تان بي 
تيهمحممت ه،ووأع ت تعال قوله بعد دكرتر الأية هزم أن 

٢٦]\فب ^ص.ئآى;لإلإتقاهايه. 
الموات؟أقهنار من ^وا القوم هولاع هل فلنأل [. ٢٨-



أئئايمن ثممديإ آن أنقلتم إن ؤ ت يقول واش لا، الجواب' 

ونحاس؟نار س شواظ ارلحميهم هل ثانيأ: 
يهفسر يما تفر أن بمح لا فالأية أذن • لا •' والجواب 

العلوممن هو إليه وصالوا ما إل هؤلأء وصول إن ونقول ، هؤلاء 
لمخضعهالقرآن دحؤف أن أمجا ينجارمم، أدركوها التي التجريية 

•بجون ولا بمجح لتس فهذا همذا عل للدلالة 

مم-يماشمحرأ_أنالأصادضأذوالالشيح: طل - ٥٠
التمدهبْنهداعدم يفهم فهل العالم الرحالحهلآيضرحناف 

مسنممادكلسأحكام؟
كانإذا بمدهب التمدهب بقوله فضيلته فأحاب 

سواءسواه عما مجعرصأ الذهب حدا يلتزم الإنسان أن منه القصود 
به.أفول ولا يجوز لا نهدا غيرْ أومذهب مذهبه ق الصواب كان 

ؤنتلممتن مذهب إل ينتسب أن يريد الإنسان كان إذا أما 
والمنة،الكتاب إل ذلك، يرد ودكه والضوابمل القواعد من فيه بما 

به،بأس لا فهذا إليه ذهب آحر مذما ق الرجحان له ماز ؤإذا 
هذامن هم وغرم تيمية ابن الإسلام كشيخ الحققون والعلماء 

إذاالدليل يجالفون لا ولكنهم ممتن مذهب ولهم محققون هم النؤع 
لهم•محن 

٠ ٠ ٠



هالعلاس ئت
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سميدأ تر بال ذي أمر ءكل حدث هل الشخ؛ مثل — ٥١
قيكثر لأنه صحيح حديث الحديث® آحر إل • • • اش 

العالمام؟

قالعلماء ا-محتلف الحديث هدا بقوله فضيلته فأجاب 
منومنهم كالنووي، واعتمده صححه مجن العلم أهل فمن صحته، 
قالحديث ذلك ووصعهم بالقبول له العلماء تلقي ولكن صعقه، 

كلعل التسمية للإنسان ينبغي قاليي أصلا، له أن عل يدل كتبهم 
.— وجل عز — الئه بحمد البداية أو المهمة، الأمور 

هه ه 

الماسنحالخة أفضل: أبيا له اممه غفر الشيح« مثل  ٠٠٢
البحيث ونصحهم ؤإرشادهم لمعليمهم العشاء بعد 

الليل؟قيام يمم حش اعتزالهم أد الليل قيام بمكن 
ؤللبلأن الليل؛ نيام من أضل العلم محللب قاتلات فأجاب 

!قالوانيته® صحمى لمن ثيء يعدلة لألا ت أحمد الإمام قال كما العلم 
فإذا، غير_ٌْ وعن نضمه عن الجهل رغ يه أرينوي • قال ذلك؟ كيف 
اشلوجه ابتغاء العلم هللب ق الليل أول ق يسهر الإنسان كان 

لكنأفضل فهو الليل يقوم ثم أويعلمه يدرسه أو يدرسه كان سواء 
أمجرولهدا وأول، أضل الشرعي العلم فطلب الأمران تزاحم إذا 

ذلكومجثب ؛ العلماء قال ينام، أن تبل يوتر أن هريرة أبا الص. 
آحرؤينام الليل أول الرسول أحاديث محففل كان هريرة أبا أن 



^====ٍ=====ئ=ق==^^ء

•؛ ١٣أن مل يتوتر أن إل ه المي فأرشده اللل، 

الأمانيةأحد نحام عل محب ماذا له اض غفر - الشخ مقل -  ٥٣
منم؛نآكد وأنا اليمنية الواد ق وخصوصا عنطيء صدما 

الصحيح؟الخواب 
بعضأن نجد حيث مهم سؤال هذا '' بقوله فضيلتنه فأحاب 

ليسوهذا الخطأ، من ارتكب مهما خلئه أن لأحد يريد لا الأساتذة 
نهذاونبه أحطأ إذا والإنسان للخطأ، معرض ان إنفكل بصحيح، 

يشغيولكن بخهكه، الماس يغتر لا حتى عليه، افه نعمة من 
يردالطالية أمام يقوم خلا اللباقة، س ثيء عنده يكون أن لله؛لالواا 

انتهاءبعد ذلاإئv يكون ولكن ، الأدب حلاف فهذا ، المدرس هذا عل 
قالهللبة أمام ذللث، يعيد أن فعليه الدرس اتتغ فإن الدرس، 
قالهللبة أمام يقوم أن الهلالب فعل يمتغ ب يإن القبل الدرس 
لمسوهذا وكذا كذا قلت، إنلث، أمتاذ ا ليقول المقبل، الدرس 

بصحح.

علالمحية إلقاء ثمحوز هل —؛ حيرأ الله حزام — وسئل —  ٥٤
أوخارجه؟الفصل ق لم مغير مدرس 
تبدوارالا قال أنه البي.ؤ عن ثبت * بقوله فضيلته فأحاب 

صلاةكتاب، ومسالم، البيض، صيام باب؛ الصيام، كتاب البخاري، احرجه )١( 
؛؛ثلاهمث، . ارأوصاق ت ولفظه الضحى، صلاة استحباب باب؛ السافرين، 

أناما.أن اوترتبل وأن الضحى وريش شهر كل من أيام ثلاثة صيام 



راسهامهت
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المي.عل بمرون اليهود ولكن ، باللامءلأ؛ والصارى المهود 
أنالم?ي فأّْر الوت، معنا0 والسام عليكم السام ت ويقولون 

j^j ، "عليهفرد وبدأ ّمالم فإذا بالسلام، تدأه لا فآت ، وعليكمء
أنالذمة أهل أحلكم ي ذكر > اش رخمه - القيم ابن أن إلا وعليكم، 

وعليكمنقول أن فالنا عليكم اللام قال أنه علمنا إذا الكافر 
اللام.

فهلعالمية كالئة ليحول ■محال أمامي الشح فصيلة وئثل — ٥٥
الشريعة؟كلية ز الجال أسالك، لم السلمثن لع أيحلها 

ابم.عاتذ \ضل أن زى 
آخر،رجل •ها يقوم فربما الأخرى المواد وأما الدينية، الكاليامت، هي 

عندكومادام الدينية، العلوم درامة ق رعية له لكنت من لاسيما 
٠أفضل ذلك فإن الشريعة كلية دخول ق رغبة 

توقفمسج، ما _ت تعال اطه حففله — الشيح فضيلة سئل —  ٥٦
اكوي؟٣^، 

أهلاكان إذا اكوى عن العالم توفمر بقوله: فضيلته فأحابر 

وكيفباللام، الكتاب أمل اي؛داء عن النهي باب* اللام، كتاب لم، مرواه )١( 

 )Y( كتابلم، مكله، الأمر ق الرفق باب• الأداب، كتاب الخاري، أ-محرحه
عيهم.يرد وكيم، باللام الكتاب اعل اُتالاء عن الهي ت ياب اللام، 



اسمحول فتاوى 

لظنهيكون وقد ، عنده الأدلة لتعارصى يكون ند علم وعندْ للفتوى 
للحقتفتي يلا المسممتين يعفى لأن متلاعب؛ المستفش هدا أن 

الثاق،.والعالم العالم، هدا عند فيما والنظر التلاعب يريد إنما 
هداإجابة عن يعرض أو فيتقوف وهكذا، الثالث والعالم 
عندماذا لينفلر متلاعب أنه ظنه عل يغلب أو يعلم الذي السائل 
أشدوهدا ببعفى، بعضها الناس أقوال يضرب أن يريد أو الناس، 
كدا،الخلاق العالم وقال كدا، الخلاق الءالم قال ويقول: فيذهب 

المفتي.توقف أمباب من فهذا 

الناسمن هناك تعاق اض حفظه - الشيح فضيلة مثل -  ٠٧
ذللتا؟حكم ما شرم، ْنيفتي 

الأمورأحهلر مجن العمل هذا بقوله؛ فضيلته فأجاب 
بلاعليه الخول - وتعال سبحانه — اض قرن وقد إثمآ، وأعظمها 

^٩^ؤ تعال: فقال به، بالشرك علم، 

[.٣٣الآة: ]الأعراف،صوأءأئهنابمحن.يم. 
أوأفعاله أو صفاته أو ذاته ق افه عل الخول يشمل وهدا 

اللهشمع هو هذا أن يعلم حش بشء يفتكا أن لأحد بجل فلا شرائعه، 
عاليهدلت،  ١٠-أا يعرف وملكة أداة عنده تكون وحتى — وجل ر ع— 

•يفتى وحيتتد ، رسوله.^ وستة اه كتاب من النصوصي 
الله.،رسول عن وملخ - وجل عز - اش عن معثر والفتي 

النفلريعد — ظنه عل يغيبا لا أر يعلم لا وهو قولا نال فإذا 



مالعلاب ثن
^^ٍء)أةأ(

وعلاض عل قال قد يكون فإنه - الأدلة ل والتأمل والاجتهاد 
وحلعز _ افه فان للعقوبة، فيتآهب عالم، بلا قولأ رموله.، 

ثثاجاءْثإلي حيذباأركوب ه عل آئتهث ، ٣٠آظلم ووم0 يقول• 
[.٦٨الأية: ]انمكبوت، • سفَطنيماإؤغه 

ءإيأو ءإت- 

لحفظدعاء هناك هل _1 تعال اش وفقه — الشيح سئل -  ٥٨
حفظه؟طريقة وما القرآن؟ 
إلاالقرآن به محفظ دعاء ذلك ق أعرف لا قاتلا: فأجاب 

اللهرصي - طالب أي بن عل علمه س المي أن روى حديثآ، 
إنهتعال الله رحمه - كثير ابن عنه قال نفلر، صحته وق ، —٧، عنه 
•نكارته بل غرابته المن من 

أسالوبهيل عاليه التعليق ق — رصا رسيد محمد السيل وقال 
رصيء وعل محمد. البشر أفصح أملوب لا الوصوعات أسلوب 

.ه.اعصرهما.أسلوب ولا - عنه افه 
إلالطريق ولكن شاذ، منكر الحديث، هدا الدهبى: وقال 

طريقان؛حفظه ق وللناس حفظه عل ان الإنيواخلجؤ أن هو: حفظه 
حبثلائآ ثلاثآ \و ايتثن ايتثن أو اية اية محفظه أن • أحدهما 

وقصرها.الأيات طول 
صفحة,صفحة محففله أن اكاق: 

صفحةصفحة محففله أن يقفل من منهم محنلفون والناس 
يرددهاتم الأية محففل أن يفضل من ومنهم محففلها، حتى يرددها 

(.٣١٦-وام)ا أ-محرجهمطى0يهم، )١( 





ِاسع اس كن
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الخهلوبدأ وتكثر، وتنتشر الإسلامي الجتعع ق تظهر اليع بدأت 
منممر مجن الحيل وبدأ علم، بض الإفتاء إل يتطبع ممن الكثير 

طلبعل محرصى أن الشباب عل تحتم كلها أمور ثلاثة فهدم الناس، 
تالعلم 

•شرورها تظهر بدأت بيع أولا؛ 
علم.بغير الإفتاء إل يتطالعون أناس •' ثانيا 
العلملأهل واصحة تكون قد ائل مق كثير حيل ت ثالثا 

•علم بض فتها بحائل س اق لكن 
وخرم عندهم علم أهل إل صرورة ل فحن ذلك أحل فن 

قحكمة وعندهم اض، دين ق فقه أيضأ وعندهم اطلاع وسعة 
نظريعلم عل يجصلون الأن الناس من ممثرأ لأن اض؛ عباد توجيه 

ؤإلالخلق اصلاح إل الفلر ولا ائل الممن سألة مق 
يعلملا أكثر شر إل ومميله صار وكدا بكذا أفتوا إذا وأتبمم تربيتهم، 

اض.إلا مداه 
قدبأشياء يلزمون أحيانآ عنهم الأو4 رصي — الصمحابة هم وها 

•الخلق تربية أجل من ببما الإلزام عدم عل دالة النصوص تكون 
الطلاقبإمضاء الناس —ألزم عنه افه رصي — ١^١١ب ين عمر 

الصلاةعليه — الرسول عهد ق الثلاث الطلاق كان الثلاث، 
العللاقكان عمر، حلافة س وستئن بكر أي وعهد — واللام 

المرأةطلاق أي هو■محرم لكن واحدأ، — واحد محلى ق أي — الثلاث 
.- وحل عز - اض حدود تعدى لأنه حرام، واحد محلى ل ثلاثآ 

أمجرق تتايعوا قد الناص ®أرى ت — عنه افه رصي — عمر تال 



اسمحول هتاوى ِ ط
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وجعلعليهم، فأمضاه ، أمضيناه فلو أناة فيه لهم كانت 
وعهدالشى.، عهد مضى أن بعد واحدأ لا ثلاثآ الثلاث الطلاق 

بالطلاقالناس ألرم — عنه الله رصي — حلاقته من وسنتان بكر أيإ 
لكانالطلاق هذا يعد زوجته راحع لو الإنسان أن سمر الثلاث، 
منوسنتن عمر لعهد الساشن العهدين ق صحيحآ رجوعه 

ومغالثلاث الطلاق إمضاء تقتخمر المصالحة أن رأى لكن حلاقته، 
•زيجته إل الرجؤع من الإنسان 

-والسلام الصلاة عليه - النبي عهد ق الخمر عقوبة أيضآ 
النعالأو بالخريد أو الثوب بعلمرف فيضرب الشارب يزنى؛١^٣، 

عهددنا أريع؛ن، بجلد بكر أبا عهد ول جلدة، أربمن من نحوأ 
واستشارهمالصحابة جعر الشرب كثر لما لكنه أربعن، يجلد عمر 
عمرفجعل، ثمانون، الحدود أحمإ ت عوف بن عبدايرحمن فقال 

إصلاحأجل، مجن هدا كل . ثمانن الخمر شارب عقوبة 
أنالأمور هدم مثل ي والعالم المفتي أو للمسلم فنبي الخلق، 
يصلحهم.وما الناس أحوال يراعي 

طلسم،ل سدأ هل المبتديء العلم طال-، الشيح؛ ومثل - ٦ ١ 
أحدأتمة ذلك ل يقلد أم الأدلة عن بالبحثؤ العلم 

تعال_؟افه حفظكم - سماحتكم نوحيه ما الداهم—،؟ 
عليهيجب العلم ل الميتديء الطالب بقوله: فصيلته فأجاب 

الثلاث.طلاق ت باب كتابالْللأق، لم، مأخرجه  ٢١)
الخمر.حد ت باب الحدود، كتاب ملم، أخرجه  ٢٢ر



اسهاس كن

الدليل،إل الوصول الهللوب لأنه إمكانه؛ بقدر الدليل عن البحث 
الاستدلالوكيفية الأدلة طالب عل التمرن له محصل أن ولأحل 
إلاالتقاليد له محوز ولا وبرهان، بصترة عل اش إل سائرأ فيكون 

لهحدثت أو نتيجة إل الوصول يستني فلم بحث لو كما لضرورة 
ئيلبالدليل الحكم معرفة مجن يتمكن نلم الفورية تتطلب حادثة 
الدليلله متى أنه بنية يقلد أن حيتتد فاله إليها الحاجة فوات 
يأحدوفيل ثنثر، فقيل الفتون، عليه احتلف ؤإذا إليه، رُح 

ه.آوسر حقم أثه ليند ؤ ت تعال لقوله الموافق لأنه بالأيسر 
مشتبه،وغيرْ أحوط لأنه بالأسد يأحذ وقيل! [. ١٨٥الأيت: 

لدينهاصتبرأ فقد ات الشبهاتقى ،امن البي.و قال وند 
إلأفرت أنه ظنه عل يغلب يما يأحذ أن والأرّ؛ح ٠ وعرصهااأ١، 

أعلم.واممه وأويع، أعلم قائله لكون الصواب، 

ونرجو7أا؟ تتصح الش الكتب هي ْا فضيلته؛ ومثل -  ٦٢
.*محأتياافه جزاكم للهللايإ نصيحة توجيه 
مجنالطلاب، ي3؛لالعه مجا أحن من بقوله؛ فضيلته فأحاي، 

والشيخكثر، ابن كتفر المويونة التمر مك، كتمكح، الكت
صحيحسرح الباري كفتح الحديث، وكتسح عدى، العبدالرحمن 
ثرحالأوطار ونيل المرام، ثلمؤخ شرح الملام ومل البخاري، 

.المالحين ورياض الأحبار، متتقى 

كابر•سنما ، اسرأ من فضل ت ياب الإيمان، كاب البخاري، احرجه ( ١١
الشبهات.وترك الخلال، أخن ت باب اتاة، الم



اسمحول فتاوى 

والعملالناغ العلم عل بالحرص الهللبة أبناءنا ننصح 
حيرهمفيه فيما الوقت وكب الحنة، والأخلاق الصالح 

الحميلفعل عل أسهم يمرنوا وأن ودناهم، دينهم فا وصلاحهم 
الدنيال ومعادنهم مصلحتهم فيها الش الأمور عل والصثر 

والاخرة.

طالبق بدأ من تتصح بماذا ت — تعال اش حفظه — وممل -  ٦٣
منهيأحذ شخ له يتيسر ب ؤإن منه؟ ممر عل العلم 

شخ؟بلا الخالم طالب يضه 
اضأكرمه من يع؛ن أن تعال اض أل، نت بقوله فضيلته فآحاب 

جهدإل محتاج صعب ذاته ل العلم ولكن العلم، طلب إل ثالامحاْ 
وقلحجمه زاد الإنسان من السن تقدمت كالما أنه نعلم لأننا ي؛ 

عنتارأن له ينبغي الحلم طلب ل الأن بدأ الدي الرجل فهذا فهمه، 
طريقعن العلم طلب لأن عليه؛ العلم ليهللب بعلمه يثق عالمأ 

عنعبارة الشيخ لأن أوفر فهو وأسر، وأقرب أوفر المشايخ 
والتفسيرالنحو ق ناممر علم عنده اليتم، لاسيما علمية، موسوعة 
.وغثرْ والفقه والحديث 

منتحصيله يتيسر كتابآ عشرين قراءة إل محتاج أن من ميلا 
كيلك،للسلامة أقرب وهو زمنآ، أقصر يكون لدلك وهو الشيخ، 

لفاللنهج محالمأ لفه مؤ مج ويكون كتاب عل يعتمد ربما لأنه 
.الأحكام أوق الاستدلال ل مواء 

يلزمأن الكير عل العلم طلب يريد الذي الرجل هدا فننصح 



__العيه ائ، كن
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ولاييأس، ولا له، أوفر ذلك لأن منه؛ ويأحد موثوتآ، شيخآ 
العلم.س ه نفبجرم بدلك لأنه عتثا؛ الكثر من بلغت يقول، 

بعديومأ المسجد لحل العلم أهل بعض أن يكر وقد 
فقام، ^ jC^Sو قصل نم الناس! أحد له فقال فجلس، صلأةالذلهر 

فكحرالعصر صلاة بعد المجد لحل يوم ودامتا ، دفصل 
فقال؛مي، ونت فهدا تصد لا الرجل• له فقال ركعتثن ليصل 

فكانإمامأ، صار حتى الملم طلب ل وبدأ العالم، أطال_ا أن لأبد 
عليلثاومن النية حن منلئا الثه علم ؤإذا لحلمه، مبيآ الحهل هدا 

•الكثير الثيء العلم من نحمع فقد بالتوفيق 
ءوؤ  ه

يقرأما يشي لن نصيحتلث، هي ما الشيح! فصيلة ومثل — ٦ ٤ 
لملم؟

الإنسانيعمل أن العلم حققي ي ثيء أهم بقوله؛ فأجاب 
يءامنهمهدك، رادهن أهتدمحأ وه ؤ تعا,ل: اه لقول بحفظه، 

نيريأقثأفث>أنتدؤأؤ ومال: [. ١٧١الأة: نصد، منيله. 
اضنائم بعلمه الإنسان عمل فكلما [. ٧٦الأيت: ]مريم، ٠ ه هدك؛ 
•هدتم،ه ءؤزاد٠م قوله! لعموم وفهمآ، حففلآ 

قوله؛— اض رحمه س الشافعي عن روى ومد 
العاصيترك إل فارثدل حفظي سوء ركيع إل، شكوت 

عاصياْ يؤتلا اض ونور نور الحالم بأن اعلم وقال 
الفكرتأحد التي الشواغل عن الإعراض ذلك أمجاب ومن 

علقدرته صحمت، همته أشت، ءإذا مر الإنسان لأن العالم؛ عن 



اسمحلل فتاوى س
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•العلم تحصيل 
للحقالوصول بغرض الزملاء مع البحث كثرة وكيلك 

العالم.به محففل ما حملة من الإخلاص أن ثك ولا للغلبة وليس 

الصغثرصار حش الفتوى ايتشرت ت المسح فصيلة مسل —  ٦٥
_؟لكم اش غفر تعليمكم. فما فتي، 

الفتوىيتدافعون - اه رحمهم - اللف كان قاتلا: فأجاب 
لأنعلم؛ بلا اه عل القول من ومثوليتهاوحوفأ أمرها لعفلم 
ويرفقد عالم بلا الاه عل قال فإن لشرعه، ماز اش عن ءض القش 

يلإ-مم إيا ش ؤ •' تعال قوله إل وامعتمع للشرك، صنو هو فيما 
^لإلإسبجاءهكجأأشناث

[.٣٣الأيأن: ]الأءراف، • مالأهاكون يتوأزأوأكي سلهلتناوأن يمزل٩ 
مبحانه؛وقال بالشرك، علم بلا عليه القول ~ سبحانه — اش فقرن 

لالإنسان ضع أن ينبغي فلا [. ٣٦الايآ: ]الأمراء، مسءي.4• 
المسألةفيحول الوقت صاق فان ويراحع، ويتدبر ينتثلر بل الفتوى، 

علم.بلا اض عل القول من ليسلم منه هوأعلم من إل 
يصلفوف، الصلاح ؤإرادة الإخلاص نيته مجن اممه علم ؤإذا 

•ويرفعه الله فيوفقه اه اتقى فمن ، بفتواه يريدها التي المرنة إل 
اليقول: فالخاهل اباهل، من أصل علم بلا يفتي والذي 

هنفيقارن الذي أما الصدق، ويلتزم نفعه، قدر ويعرف أدري 
ىومحرء ويصل فيصل علميهم نفسه فضل ربما ل العلماء بأعلام 



اسه، ا|كت
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كببمر.وحطر0 عظيم شرْ فهذا علم طالب أصغر يعرفها ائل م

يرجعأن العلم لطالب محوز هل I الشخ فضيلة سئل —  ٦٦
غيره؟حا يلزم ثم بعض عل الفقهية الاراء يعص 
وصالأحوال يعص و الرجؤح بالرأي احد أن له يهل 
الراجح؟يعلم 

الطملطالب تائا بيانأ الحكم سن ل؛ إذا يقوله: فأجاب 
غامر0يلزم ولا احتياطآ، به ه نفيلزم أن فله ، منه شك عنده ويقلل 

_وجل عر — اض أمام له حجة يكون متن دليل ءندْ ليس لأنه بذلك، 
يرددما وممرأ ثرعأ، يثبت ب ما اه عباد عل يوجب أو محرم ح؛ن 

ماويتحمل ه نفعل يْلبقها أن فيحب الأشياء يعص ي المجتهد 
.تها الاه عيال إلزام من محمى ولكنه ، القة من فيها يكون 

الملك،هذا الإنسان سالك أن مجاغ لا نقول: ولذلكأ 
ويلزمالأمر ينبئن حتى أحرى بعد ُرْ النظر إعادة يترك لا ولكنه 
فيكونالدليل طلب ق مقصرأ يكون ولا الدليل بمقتضى الناس 
السرع٠يان ق محقصرا 

يعملأن علميه يتمن بل بالمرجوح، العمل له محوز ولا 
•را"؛ح أنه له نبئن إذا بالراجح 

بالعلم،العمل و اكصر يلاحثل الشيح: محيلة مثل -  ٦٧
فضيالتكم؟نمجسمح^ فما 
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منصحيحآ شيثآ علم من عل بحب * بقوك هصيه فأجاب 
يستوجبالإنسان علم بما العمل لأن لالاس؛ يلغه أن الثريعة 

حفظمن فيكتسب تورأ بالقرآن تعال اش ريزيدْ بالعمل حفظه 
ماعل زاتدأ نورأ تهبه - وجل عز - اض أن به العمل بملريقة العلم 
أنهغمنمود عنإلئنهرثن فلت، •آ ؤثإدا ت تعال اض ئال عنده، 

محومتسثون'© لئناني ءامتوأوادمم ءأثاويى شء،١^٤ ئإدئث 
تنمرماؤأ محنيهز اق بما تيم ود مثر ثدوبهر ف أوتى 

العلمقيل: ولهدا [. ١٢٥، ١١٢٤^: ]١^، ًطياووث.ه• 
•ارتحل ؤإلأ أجاب فإن بالعمل تهف 

١٦٠عملوا مسألة علموا إذا العلم طلب ق الصالح السالف 
والمبادرةالامتثال سرعة من يقع ما عليه يجفي لا منهم وممر 

قالصدقة عل النساء حث، الني. أن حتى عملوا فيما للصحابة 
ثوبق يلقيته الحل من آذاّس عل ما يلمئن النساء فجعل العيد يوم 

ولنتصدئنا اليت إل وصلنا إذا يقلن ولر - عته اض رصي ~ بلال 
.، iJL{،jbبادرن 

منكان الدي حاتمه المي. >ح الدى الرجل وكدللث، 
قيلحتى التحريم علم أن بعد إليه ريع مجا الأرض ؤ، وألقاه ذهب 

بلالّك،ه حاتمآطرحه لاآحد واطه فقال: يه ١؛^^ حاتملث، حد له 
أحديصالين ®لا قريظة: بثي إل احرجوا قال عندما ه الرسول إن 

مرهمنكانوا آن يعد فخرجوا . ةريظن،اراأ يم ق إلا العصر منكم 

راكبارالطالوب الطالب صلاة باب؛ الخوف، صلاة كتاب البخاري، احرحه )١( 
بالغزو.البادرة باب؛ والمر، الخهاد كتاب وملم، ؤإبماء، 



__العلء اس كن

فواتمن حوفآ صل من فمنهم الطريق ل أدركتهم الصلاة إن حتى 
إلاالعصر أحد ءلأ؛صلن الشي. لقول أحر من ومنهم الوقت 

،٧الصحاة امتثال مرعة إل العلم ٠لالب أحي يا هماظر 
هوما عل الأمر هذا طبقنا إذا فهل . الرصول تعليم من علموا 
هذاأن أعتقد الوقت؟ هذا ق الأمر هذا عل نحن فهل الأن الواقع 
الإسلامأركان من ركن الصلاة أن علمنا ما أكثر ومجا ممرأ يفوت 
علفرصى الخماعة صلاة أن علمتا ما أكثر وما بركها المرء يكفر 

منهى كثترة أشياء علمنا ما أكثر ومجا منه، ولابد الأعيان 
الم٠حاهلور،هذا ينتهك من العلم طلبة ق نجد ذلك ومع المحفلورات 

بنتنعقلتم فرق فهذا به يبال ولا الواجب هذا يرك من وكذلك 
الحاصر.ل وطلبه الماخي ق العلم طلب 

هإي ء ه

طالب،ق الص،محة الطريقة هي ما I الشيح فضيلة وسئل -  ٦٨
فهمها؟أم الشريعة علوم ق المتون بحفظ يكون هل العالم؟ 
تعال.اش حفخلكم التوضيح نرجو 

ثيئآالعلم يبدأ أن العلم طالب، عل ت بقوله فصيلته فأحاب، 
أشبهوما والصوابْل والقواعد الأصول ق تبدأ أن قعليلثلأ فشيئآ، 

إلم سالالمختصرات لأن المتون؛ مح المختصرات من لث، ذل
يعرف،ل؛ ومن والقواعد الأصول معرفة من لابد لكن المعلولات، 

الوصول.حرم الأصول 
عندهما لكن كثترة مسائل محفظ محدْ العالم طالة من وكشر 



اسمحول فتاوى س
^^=ء==========صص====ء

أنامتطاع ما محمظه كان عما شاذة واحدة مسألة تأتيه لو أصل 
محكمأن ا>سطاع رالأصول الضوابط عرف إذا لكن ، حٌ لها يعرف 

علإحواف أحث فأنا ولهذا مساتاله، من حزنية مسألة كل عل 
العغليمةالفانية من فيها ,!ا والقواعد والضوابط الأصول معرفة 
الهم،حي الأصول أن عل غيرنا •ع وشاهدنا0 حربناْ ثيء وهدا 
نالوابنا يمكروا أن الناس بعفى أراد وفد المختصرات، حفظ ومنها 

لثهالحمد ولكن الأصل، هو المعنى ؤإن فيه، فائدة لا الحففل إن لنا؛ 
متونمن نحفغل أن ثاءاض ما وحفظنا الفكرة هده مجن أنقدنا أنه 

والتوحيد.الفقه النحووأصول 
ولعلالأصل، هو فالحفظ بالحفظ؛ سنهان فلا هدا وعل 

فالحفظءلويالة، مدة ئيل من فرآها عبارات يدكر الأن منكم أحدأ 
اضأل ونالصعوبة، س فيه كان ؤإن جش الحلم لْلال-ا مهم 

وأنالصالح ملفنا بهلريقة اهتدوا ممن تكونوا أن - وتعال بحانه س- 
كريم.حواد إنه المهتدين، الهداة من بجعلنا 

بحجةالدعوة يرك بمن رأيكم ما ت الشح فضيلة سئل —  ٦٩
الدعوةين الجع من يتمكن لا وأنه العلم، لطالمي، 

إذاالعالم ترك ظنه عل يغلم، لأنه الهلريق؛ بداية ق والعلم 
منهأحد إذا حش العلم يْللب أن ويرى اشتغل؛الدعوة، 

وإرسالهم؟وتعليمهم الناس لدعوة ابجه محّيبا 
مرتبةتعال افه إل الدعوة أن شالث، لا بقوله فضيلته فأجاب 

-والسلام الصلاة عليهم - الرمل مقام لأنه عفليم؛ ومقام عالة 



_ه العلاى كت
^=====حج(

محبميدصبمثيطأش إل دعا ين يمنوه ؤهن تعال.' اش قال ومحي 
تعالاض وأمر . [. ٣٣الأية: ]نمك، . أتجينأئثتلجيأ.٤٠ محمحاد 

^^أؤضأإق\سومسيروأدأؤ I يقول أن محمدأه^ نبيه 
[.١٠٨ت الأية ]يوسف، أنعىه. ومن 

هناقوله ق كما علم يختر الدعوة يمكن لا أنه المعلوم ومن 
دعاومجن يعلمه؟ لا ثيء إل الشخص يدعو وكيف بصا؛رةيم وعل 

هومحالحلم يحلم، لا ما افه عل قائلا كان علم يخثر تحال اش إل 
.للدعوْ الأول الرتبة 

ومايته،الطريق بداية ق والدعوة العلم ب؛ن الحمع ويمكن 
عليهترتكز الدي الأصل لأنه بالعلم؛ البدء كان الخمع تعذر فان 

منالعاشر الباب ي صحيحه ق — اه رحمه — البخاري محال الدعوة، 
تتعال يخوله واستدل والعمل القول هبل الحلم باب العلم كتاب 

.فبدأ دال [. ١٩الأة: ]محمي.، • وموينمح.ه 
أحْلآ،محقي والدعوة العلم بان الخمع يمكن لا أنه خلن ومن 

حارتهوأهل وجيرانه أهله ويدعو يتعلم أن يمكنه الإنسان فان 
الحلم.طالب ق وهو بلدته وأهل 

الراسخالعلم طلب إل صرورة ل يل حاجة ل اليوم والناس 
العلموأما الشرعية، الأصول عل الثني القوس ق التمكن 
كمايتلقاها الش السائل س شنا يه الإنسان يعرف الذي المهلحي 

محاصرعلم فإنه عليه بنيت وما لأصولها معرفة دون العامة يتلقاها 



اسمحلل هنائي خِ 
ص===^==س=======

الضرورةوقت الحق عن الدظع من به الإنسان يتمكن لا جدا 
ادهلالن.وجدال 

لهللبجهودهم يكرموا أن المسالمين ثباب به أنصح قاليي 
لايصدهموجه وعل بقدر افد إل بالدعوة القيام مع العلم 

قالولهدا تعال، افه مبيل ق جهاد العلم ؤللب لأن العلم؛ طلم عن 
العالمحللب أجل من التكسب عل قادر شخص تفيع إذا الحلم؛ أهل 
إذاما بخلاف اض مسل ق الخهاد مجن ذلك لأن الزكاة؛ مجن يعطى محإنه 

لأنهئادرءلالتكسب.هإنهلأيعهلىمنانيكاة؛ سادة، 

تعالمق فضالتكم رأى ما _ت تعال افه رعاه - الشيم 'سل - ٧ ٠ 

-تعال اش حفظكم - فضيلتكم عن يدكر ما صحح يهل 
الزكاة(؟نحو)الصلاة، ق بالتاء ، الوهوفمن 

التيالتجويد بأحكام الالتزام وجوب أرى لا نائلات فأجاب 
القراءة،تحسن باب من أتبما أرى ؤإنما التجويد، بكتب فصلت 

الخاريُااصحتح ق بت رئي الإلزام، باب غثر التحسين رباب 
قراءةكانت كيف مثل أنه — عنهما الله رصي — مالك، بن أنس عن 

يمدالرحيم« الرخمن اه م قرأ»بثم مدا، كانت، فقال: ه؟ المي 
•بالرحيم ريمي بالرحمن، ويمد ، اشّ ببم 

عليدل هنا عليه والصن تعميم إل ^٠٠^ لا ؤلييعي هنا والمد 
•الطبيعي نوق أنه 

 )١( j ٤٧٥٩القراءة)مذ باب: القران، فضائل:



اسهاس كن

التجويدكتب ق المفصلة التجويد بآحكام العلم بآن قيل ولو 
التحدثأراد لن ولمالنا اليوم، المسالمين أكثر تأثيم للزم واجب 

وكتببالحديث نطقك ق التجويد أحكام طتق الفصحى 
.ومواعظالث، وتعاليمك، العالم أهل 

أمامالدمة به تبمرأ دليل إل بمّاج بالوجوب القول أن وليعلم 
كتابمن، به إلزامهم >، دليل لا بما همادْ إلزام ل - وجل عز - اش 
شيخناذكر رند المسالم؛ن، إحماع أو .ؤ رسوله سنة أو تعال اش 

حبالتجويد أن له جواب ق — افه رخمه — معدي بن عبدالرحمن 
.واحس، غير التجويد كتس، ق الفصلمة المواعد 

ساش رخمه - تيمية ابن الإسلام لشيخ كلام عل اطانمت، وقد 
قاسمابن محمؤع من ١ ٦ محلي ٥ ٠ صن فيه قال التجوُد حكم حول 

الماسأكثر به حجب فيما همته يجعل »ولأ للمفتاوى: - اض حمه ر- 
حروفهحروج ق بالوسوسة إما القرآن حقاتق عن الملوم من 

والقصيرالْلويل بالي والطق ؤإمالتها وشممهأ وترمقها 
فهمعن لها قاطع للمقالوب حائل هدا فإن ذلك، وغير والتوسيد 

وصمدؤأأندرتامه المطق شغل وكدلكر كلامه، من الرب مجراي 
ونحوصمها أر الهاء وكر بالواو ووصلها من اليم 
م.ا. الصو'ت،ه. الغمونحسين مجراعاة وكيلك، ذلك، 

والزكاة،نحوارالصلأة، ل بالماء أقف أق مجن سمعتم مجا وأما 
الهاء.عل وأمثاله هدا ق أقف بل صحيح فغير 

٠و ء ص



اسمحول فتاوى ٨
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بان)صن( حرفا يكسون الا،اى ممن ت القسبح قنحسله سئل  ٠٧١
فهلوسلم عليه اض صل لحمله رمر به ويقصدون قوسان 

).(؟رمزألكلمه )ص( حرف استعمال يصح 
عاليهص كما الحديث كتابة آداب من بقوله: فضيالته فأحاب 

الوكيلك ، )ص( يحرف الحملة هده إل يرمر ألا االصْللح علماء 
النعتأو الرمر أن ريب ولا )صلعم(، مثل بالنعت عتها يعار 

محرأثم كتبها إذا فإنه الني. عل الصلاة أجر الأسان يموت 
نيلالأول تب صار الحمالة هده القاريء وتلا بعده من الكتاب 

ثبتفيما هال اه. رسول أن عليتا عض ولا قرأها، من ثواب 
.بما عاليه اش صل واحدة مرة عليه. صل من ُأأن • عنه 
قيسرع أن لمجرد والأجر الثواب نفسه بمرم أن للمؤُّن ينثغي فلا 

كتبه.مجا إبماء 

يتسابقشرعي سؤال يْمع عندما الشيح؛ فصيلة سئل —  ٧٢
المسالةتش ل بالفشا ْة محلمس ل كاوا إذا الناس عامة 

الذ1امرة؟هذه عل تعاليقكم فما غاليا، علم دبغثر 
ورسوله؟افه يدي التقديم؛؛ن الأمرمن محا يعم وهل 

قذكلم أن للإنسان محرز لا أنه المعلوم من بقوله؛ فأجاب 
ؤيقول؛ تعال اش لأن علم؛ بغثر اض دين 

I Y٦٨/أخمد الإمام أخرجه 



اسداو_ا كت

^^===========ح؟أ(
[.٣٣الأيت: ]الأعراف، . نأنصرأءأمحت\يءن. 

عليقول أن من حاثفآ ورعآ يكون آن الإنسان عل والواجب 
فيهاللعقل التي الدنيوية الأمور من هدا وليس علم، بغثر اض 

فيهاللعقل التي الدنيوية الأمور من كانت ؤإن أتيا عل محال، 
يكونوربما يروى، وأن يتأنى أن له يسغي الإنسان فإن محال، 

الجس\نُان كالحكم هو فيكون غيره به محيب نمه ق الدي الحوابا 
الناسيتكلم ما أكثر وما الفاصلة، الأحيرة هي كلمته وتكون 

خلهروتأحر الإنسان تأنى فإذا الشرعية، المسائل غير أعني ثارايهم، 
باله.عل يكن لر ما الأراء تعدد أجل من الصوال، من له 

قالأحثر هو يكون وأن يتأنى أن إنان كل أنصح فإل ولهذا 
قله تفلهر أن أجل ومن الاراء، هده متن كالحاكم ليكون التكلم 
للأمورية بالنهدا سماعها، قبل له يثلهر لر ما المختلفة الاراء 

إلاالإنسان يتكلم أن أبدأ يجوز فلا الدينية الأمور أما الدنيوية، 
الحلم.أهل أوأقوال س رموله ومنة اض كتاب من يعلمه بعلم 

الزهور؟يداتع كتاب عن ؛ — درجته افه أعل "■ ومسل —  ٧٣
غيركثيرة أشياء فيه رأيت الكتاب هدا هائلات فأجاب 

لماأهاله أيدي بثن بجعله أن ولا الإنسان يقتنيه أن أرى ولا صحيحة، 
المنكرة.الأشياء س فيه 

اكاّن؟تشيه كتاب عن و،سلأضات —  ٧٤
وغالبوعظ كتاب الغافلان تنبيه •' بقوله فضيلته فأجاب 



^^==ت=====ء=====ققي==^=
فيهاويكون الموصؤع ورببما الضعيف، فيها يكون المواعظ كتب 

وأنالقالوب يرفقوا أن  ١١٣^١^۵ يريد صحيحة، غير حكايات 
قحاء فيما لأن ّديد؛ يهلريق ليس هدا ولكن العيون، يبكوا 
كفاية.الواعظ من س اه رسول عن وصح اه كتاب 

ستسواء صحيحة غير اشياء الناس يوعظ أن ينبغى ولا 
فيماأحعلمأوا يكونوا فد صالحين قوم إل نست، أو الرسول إل 

١٢بأس لا أشياء فيه والكاب والأعمال، الأهوال من إليه ذهوا 
عالمعنده الذي الشخص إلا يقرأه أن أنصح لا فإنني ذلك وْع 

•والموصؤع والضعيف الصحح يثن وتمييز وفهم 

قالعلم آهل وفضل مكانة هي  ١٠٠• فضيلته وستل ~  ٧٠
الإسلام؟

لأمممكانة؛ أعفلم العلم أهل مكانة بقوله: فضيلته فأجاب 
بيانص عاليهم محب ولهدا واللام، الصلاة عليهم الأنبياء ورثة 

الأرضل وهم غثرهم، عل بجب لا ما الثي إل والدعوة العلم 
لهمويبتنون ، الضالنالخلق تأدون الماء ل كالنجوم 

يصتبكالعين، الأرض ل كانوا ولدلائ، الشر س ومحذرومم الحق 
اش.بإذن فتنمت، القاحالة الأرض 

الU والأداب والأخلاق العز من العلم أهل عل ومحي، 
وأولالناس أحق فكانوا وقدوة أموة لأمم غترهم؛ عل يجب 

وأحلافه.فىTدابه الشرع بالتزام الناس 



_العله ا|، كت

علماءدور أن يعتقد الناس بمص I الثسح فضيلة سئل —  ٧٦
لهملحل لا وأنه الشرعية الأحكام عل مقصور السلج؛ن 

فماونحوهما، والاقتصاد كالسياسة الأحرى لعلوم اق 
الاعتقاد؟رأيكمJهاJا 

علمبني أنه الاعتقاد هدا ق رأينا ت بقوله فضيلته فآحاب 
عندهمالشريعة علماء العلماء أن ريب ولا ، العلماء حال ق الخهل 

العلومي إليه محتاحون ما كل وق السياسة، وق الاقتصاد ق عالم 
رصارشيد محمد إل فانفلر محلته ما تعرف أن شثت ؤإذا الشرعية، 

•كتبه من غيرها وفا يره نفل النار محلة صاحّ-ا — الاله خمه ر— 
يكونمن بالهمع العلم أهل من نله س إل أما وانفلر 

نصيبإل بع الشرعي، العلم ف؛، فتجدْ الهم، عل للأهم مقدمآ 
تبدأأن محاعدة عل بتاء ذلك من أمحل يكون الأحرى العلوم وق كبير 

لحثرأيفقهه به اف يرد ءمن محال: الميي. لأن الهم؛ محبل بالأهم 
.اادين«لا؛ 

معتبرأ؟الدين ق الخلاف يكون متى الشخI فضيلة مثل —  ٧٧
معينة؟مواضع له أم مسألة كل ق الخلاف يكون وهل 

ذللئ،؟بيان نرجو 
الأمةعلماء حلاف أن اعلم أولأ ■ بقوله فضيلته فأجاب 

يوفقلر من يضر لا فانه اجتهاد عن صادرأ كان إذا الإملامجية 

. ١٣صن نحربجه تقدم )١( 



)جآ(=سً=_=س^=^سممص
فأصابفاجتهد الحاكم حكم الإذا نال؛ الني. لأن للصواب؛ 

الحقله سن من ولكن . واحدالأ، آجر فله أخطأ ؤإن أجران، فله 
عالماءب؛ن يع الذي والاختلاف حال، بكل اساعه عليه وجب 
لأنالخلوب؛ لاختلاف ما يكون آن يجوز لا الإسلامية الأمة 

تعالنال كما كبترة عفليمة مفاسد فيه محصل القلوب اختلاف 
^و؟لإوأإقأقح

[.٤٦الأة: ]الأنفال، الصنمحث.ه. 
الخلافهو ويدكر ينقل والدي العلماء بان العتبمر والخلاف 

ولايفهمون لا الدين العامة خلاف أما النفلر، من حفل له الذي 
العلمأبل إل يرجع أن ايامي عل بجب ولهدا به فلا يمقهون 

•للإأأ؛4 لأثتبن َقئز اوؤإن ؤثثواأنل، تعال؛ اش قال كما 
[.٤٣الايان: ]الحل، 

مسألة؟كل في الخلاف يكون هل السائل قول وأما 
نحتلفالتي السائل بعض ل يكون ئد الخلاف أن فالحواب'' 

علالاحللاع ق بعض من أعلم الناس بعض أويكون الاجتهاد فيها 
فيهايقل فإما الأصلية المساتل أما والمنة، الكتاب نصوص 
الخلاف.

الإسلام؟ق الاجتهاد حكم ما ت الشيخ محيلة ومثل -  ٧٨
لإدراكالحهد بدل هو: الإسلام ل الاجتهاد ئاءة: فأجاب 

ومسالم،احتهاو، إذا الخاكم اجر ت باب الاعتصام، كتاب الخاري، أخرجه را، 
اجتهد.إذا الخاكم أجر بيان • باب الأتضية، كتاب 



ءالعل، هتا|
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الشرعية.أدلته من شرعي حكم 
-وجل عر - اش لأن عليه؛ قادرأ لكن من عل واجب وهو 

]١^١،ه. ثمن. لا "قتن إن آلدَو أنل ثثوأ ؤ ت يقول 
ولكنه ينفالحق معرفة يمكنه الاجتهاد عل والقادر [. ٤٣الأيت: 
وعلالشرعية الصوص عل واطلاع العلم ق معة ذا يكون أن لابد 

ذلك،نحاك سا ض كلأ العالم أهل أقوال وعل المرعية، الأصول 
ثمثر، اليالثيء إلا العلوم من يدركوا لر من العلم طلبة من فإن 

أونحصها مجا لها عامة، بأحاديأشا يعمل فتجده محتهدأ ه نفينصب 
أجعبأحاديث يعمل أو نامخها يعلم لا متموجة بأحاديث يعمل 

العلماءعن يدرى ولا ظاهرها حلاف عل أتيا عل العلماء 
عقليم.حهلر عل هذا ومثل 

عالموعنده الشرعية بالأدلة علم عنده يكون أن لابد فالجتهل 
أدكهامجن الأحكام يستنبط أن ام؛طاع عرفها إذا اكي بالأصول 

كانتفإذا يدري لا وهو الإجلع عنالف لئلا العلماء عليه يما وعلم 
يتجزأأن ويمكن بجتهد فإنه متوافرة موجودة حفه ق الشروط هده 

فييحثهاالعالم مسائل من مسألة ق الإنسان محتهد بأن الاجتهاد 
كأبوابالعالم أبواب من باب ي أو فيها جتهدأ ويكون وبمققها 
محتهدأفيه.ويكون ومحققه يبحثه مثلا الهلهارة 

لا؟أم معين لدهّث، اكقاليد محب هل • الشيخ فضيلة سئل —  ٧٩
وحويآلازمأ؛ممتن لدهب الممليد محب نعم، قاتلا•' فأجاب 

لأنه؛ الرسول مذهب تقليده محب الذي العين الدهب هدا لكن 



اسمحول فتاوى س
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معادةبه الذي وهو الأساع، واجب الرسول. إليه ذهب الذي 
ؤJعال؛ الدنياو١لآحرة، 

Iال تعوقال [. ٣١الأية: ءم_ران، ]آو ه. ثآؤئ ديؤر أثئ 
عم_ران،]آو ه. . رحثوث ل،ثظلم واؤمول ه أ ؤ

وأماالعلم أهل ^٢٥^٤ الأبلع الواجب هوالذهب فهذا [• ١٣٢الأية؛ 
فانحلاقه من الدليل يسين لر إذا صانع اتياعه فإن الذهب هذا غثر 
محرم.فاي؛اعه بخلافه الدليل تبين 

منأحدأ إن ئال من - اه رخمه - الإسلام شخ فال حتى 
قتل؛ؤإلأ تاب فإن يستتاب فإنه فال، ما كل ق ءلاعته محب الناس 

منأحد لا - اض رحمه - وصدق اش. رنول غير ٠لاعة ذلك ق لأن 
الأحدمحب فإنه الض. إلا مهللنأ بقوله يؤ"؛اءذ أن بجب الناس 
.وصراأر١؛ كر ش بمدي من باللذين صوا فال.ت وند بقوله، 

.، ٢١٠يرثدواوعمر بكر أبا يطيعوا ُلن • ونال 
٠ه  ه

الإسلاميةالصأحوة ق اللاحظ من الشيح! فضيالة سئل .  ٨٠
السنةعلم وخصوصا والتة، الحمد وفه العلم إل الانحاْ 
ومنالتسليم وأتم الصلاة أفضل صاحبها عل النبوية 

اللأحثلات؛

تضعيفاتقيأ، ومسالم( )البخاري يلصحيحين العرض - أ 
ترمخلر الذين العلم طلبة يعص قيل من وتصحيحا 

.التدمة ق ماجة وابن التائب، كتاب 4 الترمذي اخرجه ( ر١ 
.القانتة الصلاة نماء ت باب الماجال، كتاب 4 ملم )٢( 
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منالكت1بين هدين بآن عالمآ العالم، هذا ق أيدامهم 
بالقيول.الأمة تلقتهما وقد والخماعة الستة أصول 

الثمابغالبية عند الظاهرية مذهب رولج — ب 
الأمة.فقهاء كتب عن والإعراض 

العلومعن به الشريما العلم هذا ؤللبة بعض انشغال ج_ 
الكريم،القران مثل الشرعي العلم لهللبة الضرورية 

إلخ.. . والفرايض. والفقه، وااالغةالرسة، 
قيلمن والمنيا للتدريس والتصدر التعالم ٠لاهرة ثسوع _ د 

ثابتةقدم ولا س؛وخ لهم يعرف لا الدين العلم ؤللبة بعض 
.الكشم، ومaلالعة القراءة هي وإنما لعلم اق 

ورعاكم؟اش حفظكم توجيهكم فما 
تقاتلا ورعاْ اف حفثله فأجاب 

الصحوةهذه أن شك لا الأول؛ الملاحثلة عل الجواب 
كماولكن عليها، والحرص السنة اتباع حب الحمد وش صاحبها 

طبغأضاس(منمح(و،
مهللقهاوتقييد بعض، بعضها الشريعة وريهل والدقة، التحري 

بالشريعة،المعروفة العامة القواعد إل والرجؤع عامها ونحصيص 
لايحملالي الضعيفة دسثا 

الأمة.بين المعتمدة اممب، لختهالماق 
علالإنكار ول :؛ا العلم ول، فيها ومحتدون يتلمقفوتبما نحيهم 

أنإل العجب ببحضهم خ قد نحيهم آيضآ وكذلك حالفها، من 
الحديثية،الماحية من أحدهما أو الصحيحين عل يعرضون صاروا 



مالعلحول فتاوى س
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أحمتالدين الأئمة الفقهية، الناحية من الأئمة عل ويعرصون 
لرالدين ^^٠۶ فتجد وعلمهم، نيتهم وحمن إمامتهم عل الأمة 

منومحلول الأئمة لهولأم يتعرصول مبقهم مجن يلغه ما سلغوا 
الإنسانعل والواجب الصحوة، لهدم عظيمة وصمة وهدم قدرهم 

الفضلولدوى حقهم الحق لدوي يعرف وأن يتعقل وأن يتريث، أن 
ولهملنا اض نأل أهله، الناس من الفضل يعرف ؤإنما فضلهم، 

•والتوفيق الهداية 
منأيضأ هدا فنقول، الثانية الملاحظة عل الحواب وأما 

الظاهريةمدهب لأن عاليه؛ يدل( ما السابق جواي ل ولعل البلاء، 
العامةالقواعد إل يرحع ولا بالفل١هر يأحد مذهب هومحروق كما 

منهجهممحاد به يمن ما أقوالهم من نتتبع ذهنا ولوإننا النافحة، 
عورةنتتبع أن نحم، لا ولكننا الكثثر، لوحدنا منهجهم بعض أو 

بطالبالأول أن شك، محلا الثالثة: الملاحظة عل والحواب، 
افهرصي — الصحابة محإن — وجل عز ~ ؛^ ١١بكتاب أولأ يبدأ أن العلم 
منفيهآا وما يتعلموها حش آياُت، عثر يتعلمون لا كانوا — عنهم 
محرفةعل يقتصرون ولا النبوية، بالسنة ثم والعمل، الحلم 

السنة؛هده فقه مسألة عل محرصون إنما والعلل والرجال الأسانيد 
منأوعى مبلؤ ®رب • يقول والسلام الصلاة عليه الك، لأن 

الأنوالماس . بفقيهءص ليس محقه حامل »ثب ويقول: . ساْعلأ، 

مس.أيام الخطبة يابت ا-ني، كتاب الخارتم،، أ"؛مجه ، ١١
. o١٨٣/أحد الإمام أ-مجه )٢( 
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الفقهإل أيضآ صرورة رق وصحتها الأسانيد معرفة إل رورة صق 
والأصولالقواعد عل وتهلبيقها النبي. عن الواردة السنن دْ هق 

٠غيره ويصل الإنسان يضل لا حتى الرعية 
الفتي،الإنسان يعلم أن بجب • ١^١؛*؛ اللاحثلة عل الحراب 

أنفلابد اض لرسول ووارث حلقه، ويتن اف متن سفير أنه 
يجوزولا الاده، عباد يفض أن به يستطع رامح علم عندْ يكون 

لأنعلم؛ معه وليس والتدريس للفتوى يتصدر أن للإنسان 
انتزاعاالعالم شءس لا الاه ءإن أخثر واللام الصلاة عليه الرسول 

يبقر إذا حض العلماء يشض العلم شص ولكن العباد، من ينتزعه 
محلواعالم شر فأفتوا فسئلوا يهالا رنوا الاس انحد عالما 

حتى^١^ ولكنه الخبمر يريد الذي الإنسان ض، والحمد وأصألواأ،ُا، 
هوفهدا أراد ما أدرك حتى الأجل له فح إن فإنه وينشرْ يدركه 

فانهالموت، عليه الله ونحى الأجل ق له يفسح لر ؤإن مهللوبه، 
فقدالموت يدركه ثم ورسوله الله إل مهاجرا بيته من يجرج كالذي 

•ولجأحرْعلاض 
له، jvjلأنه ؛ فندم والفتيا التدريس ق تعجل إنسان من وكم 

والكالمةح3لأ، كان فتواْ ق به يفتي أو ه تدريق يقررْ كان ما أن 
.ملكها عنده كاست ؤإذا ملكته، صاحبها فم مجن حرجت إذا 

التعجلمن العالم ء؛لاإب ريعان ق هم الذين الإحوة فليحذر 
العالمولس ، سيمه أسسي عل مجثنة قواهم تكون حتى ولتأيوا 

كتابومسلم، العالم، يقبض كتف باب• العلم، كتاب البخاري، أخرجه !١( 
وئبضه.العالم رغ ت باب العلم، 
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منيدرك بل يبح من ليدرك الزبائن فيه الإنسان يممللب كالال 
فيجبواللام، الصلاة عليهم الأنبياء إرث العالم بل منه، يشري 

ميسن؛اكتوي حن مستشعرا يكون أن الإنسان عل 
.اض شريعة وعن - وجل عز - افه عن يقول أنه • الأول 
.الأنبياء ورثة العلماء لأن اش. رسول عن يقول أنه ٠ اكال 

ه٠  ٠

علمطلب ل الناس أقسام عن - له اض غفر - ومثل -  ٨١
الصحيحة؟والة الكتاب 
الآكتابعلم طلب ق الاس م انقت موله فضيلنه فأجاب 

أنسامأربعة إل والسنة 
مكثاوالسنة، الكتاب عن محرصأ نحده من الأول! المم 

إلإلا يرجمر ولا مْللقآ، فيها بما يعمل الذهبية الفقهية الكتب عل 
الذهبية.الكتب أصحاب من وفلان فلأن قاله ما 

اكجويدعلم مثل القرآن، علوم عل أكب من • ^^ ١٠١١المم 
وعلمللسنة بالنية وآما وبلاغته، إعرابه أو بمعناْ يتصل ما أو 

.ثالث، بلا كثير فصور وهذا فيها البضاعة فهوفليل الحديث 
تحقيقوعلم الحدسثا علم عل مكبا نحدْ من • اكالث المم 

آوالقبول حبنا من بالحديحا يتعلق وما علل مجن فيها وما الأسانيد 
تفسيرعن سألته فلو حدا، صعيم، الهران علوم ق ولكنه الرد؛ 

علمق وكذلالئ، يرها، نفيعرف فلا الله كتاب ق آية أوصح 
.شالت، بلا كثير تصور وهذا يعرف، لر لومثل والعقيدة التوحيد 

والسنةالك؛ثاب بين الحمع عل حريصآ كان من الراح المم 



مالعلكنساب 

الكتابيعلم يتعلق مما الأمة ملف عليه كان وما الصحيحة، 
هوبل كتبهم ق العالم أهل قاله عما معرصآ ليس ذلك وُع والسنة، 

لأنرموله.؛ ومنة اممه كتاب فهم عل به ويستعين وزنآ له يقيم 
-بماينتع وأصولا وصوابط قواعد وصحوا — اض رحمهم — العلماء 
قالسنة طالب وحتى القران تمسثر ق المفر حتى الحلم، طالب 
والسنةالكتاب عل مجركزأ فيكون معانيها شرح ق أو السنة معرفة 

.ام الأنهوحثر وهذا كتبهم ق العلم أهل قاله بما تعينآ وم
أوالأخيرة الطريقة هذه عل العلم مثر طبقتا نحن هل ولنتثلر 

الثالث.أو الثاف أو الأول الخم من أننا 
لأنطريقنا؛ نصحج آن محب فإنه الأخير القسم غير كان فإذا 

ويشملالعلماء يثمل الأمر وأول [- ٥٩•' الأية زالناء، . ه مكن 
]الساء،الآيةه. . . . إلأسسوشدوه قا محابمم و؛ن الأمراء 

الصحابةعن المأخوذ إل رحعنا إذا لاسيما دائمأ ونحن [• ٥٩الأية: 
رسولهمنة ؤإل اض كتاب إل يتحاكمون داتمآ نجدهم والتايع؛ن 

بلالعلماء، أنوال مدر أن محب إنه أقول لا فإف ذللث، وُع .؛ 
فهمعل يبما ويستعان واعتبارها ووزما قيمتها لها العلماء أقوال 
•رسوله ومنة اش كتاب 

الهللأببعضن ق فضأاايلتكم قول ما ت — له افه غفر — سئل —  ٨٢
ماوكذلك، ، والرات—_، الوقليفة أحل من يدومون الذين 
أوالبحومثؤ، لهم يكتس، من استئجار من البعفى يفعله 



اسمحول فتاوى 

بهفيحصلون الكتب يعص محقق أو الرسائل، لهم ثعد 
عيمية؟شهادات عل 

ضالمة إحلاص العالم طالبة عل محب بقوله: فضيالته فأجاب 
صفحةأتم ولا كالمة، ولا حرخآ قرأ ما أنه يعتقد وأن — وجل ر ع— 

كيفدلكن - وجل عز - اش إل يقربه وهو إلا الشرعي لعلم ال 
العالم؟بهللب ^ ٥١إل التقرب ينوى أن يمكن 

ءبثي أمر إذا واض به، أمر اض لأن ذلك، يمكن • ابواب 
هياش عبادة لأن افد؛ عبادة فتلك اض، لأمر امتثالا الإنسان ففعله 
عقوبته.واتقاء مرصاته، وطالب ميه، واجتناب أمرْ، امتثال 

عنابهل ربع ينوى أن العلم ؤللب ل النية إخلاص ومن 
طلببعد تحده الرجل أن ذلك وعلامة الأمة، مجن غثرْ وعن نفسه 
حريصأونحدْ ومنهاجه، ملوكه مجتغيرأق طلب، مجتأثرأبما العلم 

عنهالحهل رفع العلم طلب ق نيته أن عل يدل وهدا غتره، نفع عل 
السالفعليه كان ما وهدا صالحآمصالحآ، قدوة، فيكون غيره وعن 

فتجدذلك، كثيرأعن فيختلف اليوم الخلف عليه ما أما الصالح، 
النيته مجن منهم والماهد، الخامعات ق العللأب مجن الكثيرة الأعداد 

الشهادةإل يصل أن فهوينوي تضرم، بل والأحرة، الدنيا ق تنفحه 
الرسول.من التحدير حاء وقد فقط، الدنيا إل -يا يتوصل لكي 
إلايتعالحه لا وجل، عر افه وجه به ييتغي مما تّلمٍعالما ُرُن ■ فقال 

أي- القيامهء^، يوم الخة عرف محي لآ الدنيا، من عرصا به ليصيب 
ربجها-•

واين.اجه، T'TT'/Yوأبوداود'، ITTA/Yأخمدالإمام أ-محرجه 
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عرضإل ومملة نحعله شرعي فعلم عظم، حطر وهذا 
الدنياحاءته النية أخالص إذا والهلالب للحقاتق، نلب هذا الدنيا، 

حدعل للدنيا الشهادة يريد هوومن وممخرج ميء يفوته ولن تعآ 
فيه.رموخآ وآباغ للعلم تحصيلا أكثر المخالهس بل ، مواء 

الهللأببعض آن — المائل ذكر كما — له يرمق تما ؤإن 
شهاداتعل محصلون رسائل أو بحوثا لهم يعد من يستأجرون 

تراجمل حضر لشخص فيقول الك؛نم، يعص محقق من أو علمية، 
درجةبما ينال رسالة يقدمه ثم الفلأل، اليحث وراُأع هزلاع 

ز٥^٠١ دىك، أمه ،ا أو المعلمين عداد ق يكون أن بما يستوجب 
مننهمع أنه وأرى للواي، وخالف الخامعة لقصود محالف الحقيقة 
والعلمهوالدراسة الرسالة من القصود يكون أن لابد لأنه الحيانة؛ 

سئللو فانه فقعد الشهادة ذلك من القصود كان فإذا ميء كل قبل 
*محب ب فيه الشبادة عل حصل الذي الوصؤع عن أيام بعد 

محضرونالذين أو الكتب محققون الذين إحواق أحذر لهذا 
منبأس لا إنه وأفول الوخيمة، العانية من النحو هذا عل رسائل 

مجنكلها الرسالة تكون أن وجه عل ليس ولكن بالغير الاستعانة 
إنهالصالح، والعمل الناسا للعلم الحمح الئه وفق ، غجرْ صغ 

•محميا سمع 

كالaلمvالعلوم هل — تعال افه رعاه — الشيح فضيلة مثل —  ٨٣
افه؟دين ق التفقه من والهدمان 



اسمحول فتاوى طِ 
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دينل التفقه من العلوم هده ليست يقوله فصيلته فأجاب 
منصا المنة، ولا الخاب فيها يدرس لا الإنسان لأن اض؛ 

إنت العلم أهل بعض هال، ولهذا الملمون، نحتاجها التي الأمور 
منذللئ، أشبه ومجا والحيولوجيا والهندمة والعلم، الصناعايت، تعلم 

تتملا لأما ولكنها الشرعية، العلوم من لأما لا ال^كمايات،، فروض 
هدهمثل يدرسون الذين الإخوان أنته ولهذا 7أا، الأ الأمة مصالح 
الملم،نإحوامم ني العلوم هذه بتعلم فصدهم يكون أن العلوم 
أمالو ملأيثن الأن الإسلامية الأمة الإسلامية. أمتهم وري 

خثرذللث، ق لكان الملمثن يضر فيما العلوم هذه مثل استغلت 
تحصيلوق بل كمالياتنا تحصيل ق الكفار إل احتجنا مجا ولا كشر، 

بمصالحالقيام الإنسان حا فصد إذا العلوم فهذْ أحيانآ، ضرورياتنا 
أماأما ما، فصد لما ول،كن لذاما لا اطه إل يقرب مما صارتر العباد 

قهوالفقه الدين ق الفقه لأن الدين؛ ق فقهأ فلمست، الدين ق فقه 
تحالافه ذاُتؤ ق والفقه والقدرية، الشرعية تعال اممه أحكام 

وصفاته.وأسمائه 

يكونمم تعال اف' حقفله — الشيح فضيلة مشل . ٨٤
الملم؟الإحلأصفيطاJب 

يكونالملم -، ?iiJق الإخلاص بقوله فضيلته فأجاب 
تبأمور 

أمرافه لأن اض؛ أمر امتثال، بذللث، سوى أن الأول،; الأمر 
^viU  cمحمد،. هّآهث لا ا إقد لا قأو هأعو ؤ ; فقال[



اس—٠، كتا|
^^=سء=ءجج(

الثيءعل رالخث العالم، عل وتعال ءاسحانه وحث [. ١٩الأة: 
•به والأمر به والرصا محته يستلزم 

حفظلأن اض؛ شريعة حفظ ُذللث، تنوي أن الثاني الأمر 
يالكتابة.كذلك ويكون الصدر ق والحففل بالتعلم يكون اض شريعة 

لأنهعنها؛ والJفاع الشريعة حماية تنوى أن الثالث! الأمر 
مثلانجد ولهدا أحد، عنها داغ ولا الشريعة حميت ما العالماء لولا 

البيعلأهل تصدوا الحلم أهل من وغترْ تيمية ابن الإسلام شيخ 
•كم حثر عل حصلوا أئبمم نرى بدعهم، بطلان وبينوا 

اللأنلث، ؛ محمدشريعة اتباع بدللث، تنوى أن •' الراع الأمر 
.الشريعة هده تعلم حتى شريعته تتح أن يمكن 

وعنلث، م عن الحهل رفع بدللث، تنوى أن ت الخامس الأمر 
غثرك.

بعمىيمول تعال اض رهماه ٠ الشيخ محملة مثل س  ٨٥
أوئدصمم، الحاصر عصرنا ق النية إخلاصي إن I الماس 
الكبولاسيما العلم يهلليون الدين لأن مستحيلا؛ يكون 

فحسسي،؟الشهادة ليل العلم يطلبون التطامي 
ليلالعالم تطالس، كنت< إذا ئقول، بقوله محيلته ذأحاب، 

د0ودامرتقى ترمى أن الممهادة هذه من تريد كشتا فإن الهادة، 
بهالماس تنخ مرتمي إل ترتهي، أن تريد كنت إذا أما فاسدة، غالية 
العاليةالمناصب، ارماء س الإنسان يم،كن لا أنه اليوم تعرفج لأنلث، 

أنالشهادة -|ذْ ضدتر فإذا شهادة، معه كان إذا إلا للأمة المافعة 



اسمحول فتاوى ٨
==^====^=============^

•الإخلاص تناق لا طيبة نية فهدم به الناص تنفع ما تنال 

العملحول فضيلتكم نصيحت ما I الشيح فهمه ومسل س  ٨٠١
بالعلم؟
ثمرةلأن يالعلم؛ العمل من لأبد بقوله؛ فضيلته فأحاب 

بهمتسعر من أول من صار بعلمه يعمل لر إذا لأنه العمل؛ العلم 
قيل:كما يومالةيامة المار 

الوثنعباد قبل من معيب يعملن إ بحلمه رعالم 
المركةوعدم العلم ق الفشل أورث بحلمه يحمل ل؛ فإذا 

أتكهمتيثنمهم سسمم مما ءؤ تحال؛ اش لقول العلم، ونسيان 
ىبجصأإضنحثثستثثو١

يشملالمسيان وهدا [. ١١٣^: ]اش، ه. يإ، ذميأ مثا ظ\ 
أوذهنثا ينسونه بمعنى فيكون العمل، والنسيان الذهني النسيان 
الترك،بمعنى يطلق العربية اللغة ق النسيان لأن يتركونه؛ ينسونه 

تعال؛قال هدى، يزيده تعال اض فإن بعلمه الإنسان عمل إذا أما 
ولهداتقوى ويزيدْ [. ١٧الايآ: ]محمد، ءؤرأؤينآسمأرادمسىه. 

بحلمهعمل فإذا [. ١٧الأة: ]:_J، .ه. دقييتهتّ يءائنهم ؤ قال؛ 
تيتماالعلم لف؛ البحص قال ولهدا يعلم لر ما علم اش ورثه 

ارتحل.ؤإلأ أجابه فإن بالعمل 

محياالش الأمور ما —• تحال اش وفقه — الشيح مثل —  ٨٧
العلم؟محه يتلقى فيمن توافرها 



اسحاى هت

^==ً=====حيأ(
متقنشخ عل العلم يطلب أن لأبد * بقوله فضيلته فأجاب 

اضقال أمانة، من معها لأبد والقوة قوة، الإتقان لأن أمانة؛ ذي 
]القصص،• ه مح؛(ا آلعؤ آس-تىجئتا ش حثي وإى ت تعال 
علوقدرة علم وّمعة إتقان عنده العالم يكون ربما [. ٢٦الأية; 

الحيحا محن أصاائ، فربما أمانة عنده لس ولكن م، والتقالتفريع 
توجوم من الكتب من افيد المسخ عن العلم احد ان وليعلم لشعر، 

المدة.قصر ت الأول، 
الكلفة.قلة الثاف: 
بالصواب.أحرى ذلك أن ت الثالث 

الثيءفيعطياك وفهم ورمح وتعلم علم قد الشخ هدا لأن 
منثيء ءندْ كان إذا والراجعة الْلالعة عل يمرنك لكنه ناصجأ، 
ليلاجهود0 يكرسى أن فلابد الكتنم، عل اعتمد من أما الأمانة، 
العلماءأقوال( ُين فيها يقارن التي الكتب طاغ إذا ثم ونبمارأ، 
هداأن عل يدله مجن هؤلاء أدلة وسيقت( هولاع أدلة فسيقت( 

قولتنينانم( حنتما القيم ابن أن نرى ولهذا متحثرأ، سقى أصوب؟ 
القول،أدلة ما3، إذا الوقعتت( أوأعلام المعاد زاد ق مواء العلم لأهل 
عنهالعدول بجون ولا الصواب القول هو هدا نقول وعلله الأول 

أدكهويدكر القابل بالقول ؤيأق ينقضه ثم الأحوال من حال بأي 
الإشكالمن عندك فيحصل الصواب، هوالقول هدا فتقول وعلله 

أمحقن.متقن شخ عل قراءتك تكون أن فلابد والتردد، 



اسمحول هنائي ء
===========^

منالمراءة ق ييدأون اإليتل|ءان يعصن I ال؛سمح فمحسالة وسئل —  ٨٨
وحينماالناظرة عل التمرن بحجة حرم لابن الحل كتاب 

فهلالتمرن نريد فيقولون لأوانه سابق هذا بأن تنصحهم 
صحيح؟هدا 

مناظرة- اه رحمه - حزم ابن مناظرة •' بقوله فضيلته فأجاب 
فهولخالقه، سب أحيانآ منه ومحصل حصمه، عل يشدد صعبة، 

العلمطالب يكون أن وأخشى حدا، شديدأ كان - افه حمه ر— 
مجنعاليه أحشى حزم ابن عليه كان ما مثل عل تعود إذا الصغبمر 

علحصل ؤإذا أحن، لكان سهلا الكآ جمماللث، أنه فلو المماراة، 
حزمابن من يستفيد كيفا وعرف — شاءاه إن — العلم مجن كبثر قدر 

لكنالبتديء، لالطالب دمهلالحته أنصح لا ^٠١ ٠٧كتابه، ل فليطالع 
الناسمن يكشر منه، لابد أمر الحق لإJبادث، الجائلة عل التمرن 

>الحق إثبات يسطح لا الجائلة عند لكنه وامع علم عنده 

طالث،أراد إذا -! تعال افه حفظه - الشخ فضيلة ستمل -  ٨٩
الفقه؟أصول عن الاستغناء له فهل الفقه العلم 

قعالآ يآكون أن العلم طالب أراد إذا بقوله: فضيلته فأحاب 
متبحرأليكون الفقه وأصول الفقه بين بجمع أن فلأيي الفقه 

الأصول،علم بدون الفقه تعرف أن فيمكن ؤإلأ فته، مجتخصصأ 
عالمبدون فقيهآ وتكون الفقه، أصول تعرف أن يمكن لا ولكن 
يمكنولا الفقه أصول عن الفقيه يستغنى أن يمكن أنه أى الفقه، 

احتلم،ولهذا الفقه، يريد كان إذا الفقه عن الأصول يستغنى أن 



حتىالفقه أصول يبدأ أن العلم لطالب الأول هل الأصول علماء 
الإنسانإن حيث إليه، الحاجة لدعاء بالمهه أو عاليها، الفقه سني 

الفقه،أصول يتقن أن قبل ومعاملاته عبادته ق عمله، ي إليه محتاج 
غالبآ.التح وهو الأول هو والثاف 

ءو؛؟؛- ءإو 

بعضالهديثن: ل درجته افه أعل - الشخ فضيلة وسئل ٠ ٩ ٠ 
فييحثهاالعلم ائل ممن مسألة إل يأق العالم طلبة 

محيىحضر فادا ، المالماء مع ومنايشمها ايلما ومحقمها 
قإليك اف أحن تقول ما ث قال بالبنان، إليه يشار عال؛ 
نحيبيم كيف؟ ت فال مثلا، حرام هذا ت قال وكذا، كذا 
البأدلة أتى ئم كذا؟ فلأن قول عن كذا؟ قوله. عن 

يظهرحتى ثيء بكل محيطا لمس العالم لأن العام؛ بمرقها 
فضيلتكم؟رأى فما العام هذا من أعلم أنه نفه 

الإنسانيأق كثيرأ تقع ّألة الهازم بقوله فضيلته فأجاب 
هذا،بمثل العلماء يباغت ثم حيدأ دقيقآ بحثآ المألة باحثآ يكون 
لفلهرلا الحق ومعرفة العلم لهللس، سؤاله يكون أن الإنسان وعل 
غترْ.وصعق'علم عالمه 

منه،هوأكبمر من مع مجتأدبآ يكون أن محب الإنسان أن والحاصل 
أوينتفلرحىلبقة بحال سن هوأض، ممن وإذاحصلمحلآ 

الحقله بان إذا الله يتقي الذي والعام بأدب، ؤيكلمه العام هدا ح تفرج 
•قوله عن رجع أنه للناس محت وسوف ا إليه يرجع سوف نه فإ 

هءو ءإي 



اسميتاوكاحول 

®د
الوقتاستغلال حول توجيهكم ما I الشيح قضيلة وسئل - ٩ ١ 

الضياع؟من وحفه 
عنوقته محفظ أن العلم لهنالب يتبني قاتلاI فضيلته فأجاب 

؛وجوم عل يكون الوقت وصياع الضياع، 
قرأ.ما ومراجعة الذاكرة يلح آن ت الأول الوجه 
لغوبحديث وتحدث أصدقائه إل محلس أن الثالت الوجه 

همله يكون ألا العلم طالب عل وهوأصرها I '"الوجهةااثالث٠ 
أمرف محصل رما حصل وما قال، وما نيل ومجا الناس أنوال نتع إلا 

النٍيلأن الإسلام؛ صعق من أنه شك لا وهدا يه، معتثا ليس 
الما تركه اإلرء إملأم حن ٌمن • تال وملم وآله عليه اض صل 

للوقت،مضيعة الموال وكثرة والقال بالقيل والاشتغال ، يمنيهءرا؛ 
صار— العافية افه أل ن— الإنسان ق دب إذا مرض الحقيقة وهوق 

المن يوال أو العداء، يستحق لا من يعادى وربما همه، أكبر 
طلبعن تشغله التي الأمور تبمدْ اهتمامه أجل من الولاء، يستحق 

بلكيلك، وليس للحق، الانتصار باب من هدا أن بحجة العلم 
الخآرجاءك إذا أما الإنسان، يعني لا بما النمس إشغال من هدا 

لكنالأحبار، يتلقى إنسان فكل تْللبه، أن وبدون تتلقفه أن بدون 
العلم،طالب يشغل هدا لأن همه؛ أكبر تكون ولا نيا، ينشغل لا 

.الأمة فتتفرق الحزبية باب الأمة ق ويفتح أمره عليه ويفسد 

• ٩٣ص نحربجه تقدم ( ١ ) 



اسهاس كن

^^===ء=ؤجإ(

قكان إذا العلم لطالب بجون هل الشيح؛ فضيلة وسئل —  ٩٢
مشكلةأو مسألة عناده من لهم يقول أن عامة محلس 

الفائدة؟وتحصل عليها أجيب حش فليهلرحها 
وعامةالتعلم عل العال؛ عرض مجوز ت بقوله فضيلته فأجاب 

ونفسه،العال؛ من إعجابآ ذلك يعد ولا لهم بدا عما يألوا أن الناس 
تعفليمهدا بدالك، عما اسأل يقول لماذا •' قائل يقول قد لأنه 

العال؛،نشر الراد بل الراد هدا ليس نقول؛ منه؟ وكر ه، لتف
يقاللا ؛، iijjبه، يمدثه حتى أحيه قلب ق عما يعلم لا والإنسان 

ؤإنمابالنفس الإعجاب قصده ليس الإنسان مادام حؤلآ الفعل هدا 
.ذلك، ق حرج فلا العلم بث ةصدْ 

هءو ءأ؛- 

ؤريقةالتسحسل أمرمحلة نعتبر هل • الشيح فضيلة وسئل —  ٩٣
منها؟للاستفادة المثل الهلريقة هي وما العلم؟ حلوق من 

مجنوسيلة الاشرؤلة هدْ كون أما • بقوله فضسمل٠نه فأجاب 
اضنعمة نجحد ولا أحد، فيه يثلث، لا لهدا العال؛ تحصيل وسائل 

توصللأنها -بما؛ العلم من ممرأ استفدنا الش الأشرطة هدْ ق علمينا 
كنا.ذكان أي ل العلماء أقوال إلينا 

ويسهلمفاوز الرالم هدا ومتن بيتا يكون قد بيوتنا ق ونحن، 
اللهنُبما مجن وهدم الشريط. هدا حلال من كلامه نح أن علمينا 

العال؛فان وعلمنيا، لنا حجة الحقيقة ق وهي، علينا، — وجل ز ع— 
الأشرطة.هذه بواسهلة واسعا انتشارأ انتثر 



اسمحوو فتاوى 

منها؟يستفاد كيف وأما 
فتطيعمن النامي لمن ، نفه ان الإنإل يرجع فهذا 

أثناءإليه تمع ي مجن ومنهم السيارة، يقود وهو منها، يستفيد أن 
أوالقهوة.أوالعشاء الغداء لهلعام تناوله 

بنمه،شخصن كل إل تر-ءع منها الاستفادة كيفية أن المهم 
عامآ.صايعلمآ فيها نقول أن يمكن ولا 

قيامأفضل؛ أثيما ت — تعال اش حفظه — الشيخ فضيلة مثل — ٩٤
الاول،أمطاوباسم؟

الليل؛قيام من أفضل العلم طب يقولهI فضيلته فآحاب 
صحتلمن ثيء يعدله ءرلأ أحمد؛ الإمام فال كما العلم طلب لأن 
الإنسانكان فاذا غيره،،. وعن ه نفعن ابهل رع له ينوى نيته 

يدرسهكان سواء اض وجه ايتغاء الحالم لْللب الليل أول ق يمهر 
بتنبجمع أن أمكنه ؤإن الليل، نيام من حير فإنه الناس ويعلمه 
الشرعيالعلم فطالب الأمران تزاحم إذا وكن أول فهو الأمرين 

أنقل يوتر ُأن ث هريرة أبا اش. أمر ولهذا وأدل، أقفز 
أحاديثمحفظ كان هريرة أبا أن ذلك وسبب ؛ العلماء قال يتامءارا؛ 

يوترأن إل المي. فأرشده الليل آخر وينام الليل أول ه الشي 
ينام.أن نيل 

ءمعبمص؛هامدم 



اسداي كن

حشالملم طالية إل توجيه من هل ت الشيخ فضيلة سئل -  ٩٥
وأنهالعالم طالب محتحون إنهم حيث دعاة؟ يكونوا 

الدعوة؟عن يشغلهم 
العالمؤللب دون تكون التي الدعوة بقوله؛ فضيلته فأجاب 

٠لالبعل والواجب ممرأ، حثرأ تفوت أنها بمعنى فيها، حير لا 
إذاالعلم لْلالب المانع ما اه. إل الدعوة ْع الحلم يهللمب أن العلم 
اللهإل يدعوه أن العالم فيه يطالب الذي بالمسجد معرمحأ شخصأ رأى 

يدعوأن حوائجه ليقفي السوق إل حرج إذا الماغ ما -؟ وجل ز ع- 
المانعما الله؟ دين عن معرصآ رأى إذا السوق ق — وجل عز — الله إل 
افهإل يدعوه أن معرض هو من الهللبة من ورأى بالمدرمة كان إذا 

لهمحالفأ رأى إذا ان الإنأن المثأكلمة لم، بيدْ. وأخذ - وجل ز ع- 
منويئس عنه، وأبعد منه، واشمأز كرهه أمر ترك أو بمعصية 
نحتسب.وأن نصير، أن لنا بان — وتعال سبحانه — والله إصلاحه 

ولاآلقثل ثق أص أرأيأ تت َقا ي ؤ كيه:  ٠٥١قال 
يصثرأن عاليه بجب فالإنسسان [. ٣٥ت الآية لم^ سنجل 

الغضاصةمن شيئآ شه عل أو شيئآ ه نفق رأى ولو ومجتب، 
الصلاةعاليه الض إن وحل-. عز - افه ذات ق ذلك فليجعل 
قال:الحهاد، ق أصبحه أدميت لما واللام 

لةي_تراأا جمالله سبيل وق دمست أصبع إلا أنت هل 
أوأو ؛:؛- 

.الخهاد كتاب وسالم، الخهاد، كتاب البخاري، احرحه )١( 



مالعلحول فتاوى .
============^

قاجتهد إذا _ث تعال اف رعاه — الشيح فضيلة سئل —  ٩٦
محكمفبم الصحيح الحكم يصب ولر السائل من مسألة 
عاله؟

المائلمن مسألة ق اجتهد إذا نائلا: فصيلته فأجاب 
—؛عنه الله رصي — بريدة حديث من ست لما نحهليء وقد يصيب قد 

فلااض حكم عل تنزلهم أن فآرادوك حصن أهل حاصرت ارؤإذا 
تدريلا فإك حكمك عل أنزلهم ولكن اف، حكم عل تّزلهم 

٢مسلمل رواْ • لا® أم الله حكم فيهم أتصس-ا 
فلهفأصاب فاجتهد الحاكم حكم ررإذا المي وقال 

فهلوعليه ، متفق واحد®. أجر فاله أحطأ وإن أجران، 
ولوأحطأ؟مصيب المجتهد إن نقول 

جتهدكل لثس ث وقتل مصيب، محتهد كل ت قيل الجواب؛ 
حدرأالأصول، دون الفرؤع ل مصيب محتهد كل وقيل؛ مصتيآ. 

الأصول.باب ل البدع أهل نصوب أن من 
منأما ، اجتهاده حيث من مصسج، محتهد كل أن I والصحيح 

س؛قوله ويدل ويصيب، محليء فإنه للحق؛ موافقته حيث 
تقسيمق واصح فهدا فأحهوأ®؛ واجتهد فأصاب، ررفاجتهد 

أنهوالنصوص الحديث وءلاهر ومصيب، ختليء إل المجتهدين 
الاممه أن عل الصوص تللث، دلت حيث والأصول، للمقرؤع شامل 
حتلمأاللف لإجاع الحالم، الخطأ لكن وسعها، إلا أ نفيكلف، 

الأمراء.الإمام تامثر •' باب الخيال، كتاب لم، مأحرجه )١( 
.١٧٦ص نحرمحه تقدم )٢( 



يالعلاس كن

^^===========^=^=^^==حإأ(
غروالسلما مصبا يكون أن يمكن لا لأنه ؛ المجتهدين من كان ولو 

•الفرؤع أو الأصول علم ل مواء مصيتان 
الدينيم تقأنكرا القيم وابن تيمية ابن الإسلام شخ أن عل 

عصربعد محدث التقيم هدا إن ويالا؛ وفرؤع، أصول إل 
أكرمن ثيتآ يلحقون التقسيم حدا القاتالان نجد ولهدا الصحابة، 

أركانْن ركن وهي الصلاة، مثل بالفرؤع، الدين أصول 
لف،الفيها اختلف العميدة ق أشياء وثنرحون الإسلام، 

منفرع ولكن العقدة، من ليت لأخا الفروع؛ من إما يقولون: 
فكلعقيدة؛ كان ما بالأصول أردتم إن نقول؛ ونحن فروعيا، 

ضتتعبد أن يمكن لا البدنية أو المالية العبادات، لأن أصول؛ الدين 
لرولو العمل، عل سابقة عقيدة فهدم مثروعت؛ أخا تعتقد أن إلا حا 

بما.ل؛ه تعبدك يصح ب ذلالث، تعتقد 
أوبالأصول سمي فيما مفتوح الاجتهاد أن؛ائب، والصحيح؛ 

مجطالقأ.بمقبول فليس السلف، منهج عن حرج ما لكن، الفرؤع، 
-؛!؛-أو ءإي 

عمن_ت الهداو؛ن ق درحته افه أعل — الشيح فضيلة مثل —  ٩٧
المجتهدين؟من العصر وحلوهدا الاجتهاد بعدم يقول 

بدليلالاجتهاد؛ا3ا باب أن الصحيح بقوله؛ فضيلته فآجاب، 
قالقال؛ — عنه اممه رمحي — العاصي بن عمرو حديث، ق كما السنة 

ؤإنأجران، فله فأصاب، فاجتهد الحاكم حكم *إذا ه• اممه رسول 
,واحدءرا؛ أجر أحطأفله 

.نحرءبمصأياتقدم )١( 



اسمحول فتاوى ظِ 
^================ء

منالعصر هذا وحلو الاجتهاد بعدم يمول؛ من قول لذلك 
الكتابعن الإعراض عليه ويترتب صحيف قول المجتهدين، 

منتمكن من عل الواحس، بل حْلأ، وهذا الرجال، آراء إل ته وال
السننلكثرة لكن منهما، يأخذ أن والسنة الكتاب من الحكم أحذ 

قحدما جع يان لمهجري سيء محكم أن للأيمان ينبعى لا وتمرثها 
مقيدأأو منموحأ يكون قد الحكم هذا لأن ؛ يتشت، حتى الحكم هذا 

ذلك.بخلاف تظنه وأنت عاما أو 
أهلالت لأنك والمنة؛ القرآن ل ثفلر لا نقول أن وأما 
الاجتهادباب أن ت قولتا عل إنه ثم صحيح، غثر فهذا للاجتهاد، 

منتنزل أوأن الماشن، العلماع محتقرآراء أيدأأن محور لا مفتوح؛ 
فكونلث،بمعصومن، وليسوا واجتهدوا تعبوا أولئك لأن • قدرهم 

تحرصهانكتر أتيا عل يلقوتيا التي ائل الماخذ أو فيهم، تقدح 
غيبةكانت ؤإذا يجوز، لا أيضأ فهذا ببمم ليسخروا الناس أمام 

أفنواالذين العلم أهل بمنيبة فكيف محرمة؛ العادي الإنسان 
منالزمان آخر ق يأق نم أدلتها، من المائل استخراج ق أعمارهم 

ويقولونالحال، يفرصون وهؤلاء يعرفون، لا هؤلاء إن •' يقول 
القد النادرة ائل الممن يفرصونه فيما العلم أهل أن ْع • وكذا كذا 

المائلتطبيق عل اله1الما تمرين يقصدون ولكن الوقؤع، يفصدون 
•وأصولها قواعدها عل 

ءوءإو ء:؛- 

منمحصل فيما قولكم ما له افه غفر - الشيخ سئل -  ٩٨
منوأنهما حجر وابن النووي الحافثلن ل قدح من العض 





اسمحول تئاوى س
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اللف،وافق فيما |سالمي بأنه يوصف بل الإطلاق، وجه عل 
بمامؤمن إنه • الفاسق ق الستة أهل تال كما حالفهم، فيما بلع 

الوصفيعمر فلا العحبميان، من معه بما فاسق الإيمان، من معه 
اهأمر الذي العدل هو وهذا الوصف، مهللق عنه ينفى ولا المْللق 

قله كرامة لا فانه اللة مجن نحرحه حد إل التيع يصل أن إلا به، 
الحال.هدْ 

أعلمفلا والعمالة; العلمية الأمور الخعلآق ب؛ن الفرق آما وه 
كانلما لكن والعملية العلمية الأمور ل الخطأ ب؛ن للمتفريق أصلا 

الحيويةالعالمية الأمور ق الإيمان عل تحلم فيما جممن لف ال
كانأصولها ل لا أصولها مجن فرؤع ق ص إنما فيها والخلاف 
ثيءق اللف احتالف وقد لومآ. وأعفلم عددأ أقل فيها الخالق، 

اليقظةل رنه ه المي رأى هل كاحتلأنهم، أصولها فرؤع من 
واختلافهمقثره، ق الميت يسألان اللذين الملكين اسم ي واحتلافهم 

أمالأعمال صحائف أم الأعمال أهو الميزان ي يوصع لذي ال 
دونوحده البدن عل الشر عذاب يكون هل واختلافهم العامل؟ 
نورهم؟ف الكلف؛ن وغير الأطفال يأل هل واختلافهم الروح؟ 

هذهتسأل كما قبورهم ق يسألون السابقة الأمم هل واختلافهم 
جهنم؟عل ايصسوب الصراط صفة ق واختلافهم الأمة؟ 

الحقكان ؤإن أخرى وأشياء مؤيدة، أو تفنى النار هل واخلافهم 
ضعيف.فيها والخلاف المسائل، هد0 ق الحمهور مع 

تارةقويا يكون خلاف العملية الأمور ق يكون وكذللن، 
تارة.وصعيفآ 



^^تء=======^^^=^^^^========ءزنن؛ج

مراتالماطر اللهم •' الآثور الدعام أهمية تعرف وحذا 
كانوافيما عبادك بين نحكم أنت والشهادة، الغيب عالم والأرض، 

منمدي إنك بإذنك الحق من قيه احتلما لما اهدق قنتلفون، فيه 
٠ستقم صراط إل اء ي

منمحصل عما — درحته افه اعل " السيخ فصمله مئل —  ٩٩
مردما واحد. موصؤع ق لأخر عالم من الفتيا اختلاف 

القتيا؟متلقي موقف وما ٥^،؟ 
شيثين؛إل ذلك مجرد ت بقوله — تعال اطه حفظه — فأحااياا 
ماالعالم من عنده ليس المفتتن أحد يكون فقد العلم. الأول؛ 

^Llajمنه، اطلاعأ أومع الأحر المفتي فيكون الأحر، الفتي عند 
الأحر.عليه يطلع ل؛ ما عل 

كثثرأاختلافآ الفهم ق محنلفون الناس فإن الفهم، والثال؛ 
اللهفيعهلي الفهم، ق عنتلفون ولكن ، سواء العلم ل يكونون قد 

الأخر،فهمه مما أكثر علم مما يفهم ثاقبآ؛ وامعآ فهمآ هدا تعال 
منالصواب إل أقرب فهمآ والأقوى علمآ الأكثر يكون وحيتثد 
مفتيانعالمان عليه اختلف إذا فانه للمتئض يالمبة أما - الأخر 

اورءهؤإما لعلمه، إما الصواب، إل أقرب أنه يرى من يتح قإنه 
فانهطبيبان عليه واختلف مريصآ الإنسان كان لو أنه كما ودينه، 
ءناد0اوي نفان الصواب إل أقرب أنه يرى من بقول يأخد سوفا 

بيداأمحال شاء إن محر فإنه الأخر عل المفتين أحد يرجع ولر الأمران 
•به فليآخد أكثر نفسه إليه اطمأنت، وما -بدا أخد شاء ؤإن 



اسمحوو فتاوى ح
مم(=========^^ً====

أحطاءمن يتخد فيمن قولكم ما الشيح فضيلة سئل — ١ ٠ ٠ 
بالبهتان؟ورميهم فيهم للقدح طريقا العلماء 

ذلك؟ق العالم لطالبه توجهها الش البحة وما 
ويصيبوننحطئون — شاك بلا — العالماء موله فضيلته فأجاب 

مننتخذ أن نحون ولا بل لما يبني ولا معصومآ، منهم أحد وليس 
نحهكواأن كالهم الشر طيعة هذا فإن فيهم، للقدح صلمأ حشهم 

داعيةأوعن ءالم عن ممصا إذا علنيا ولكن للصواب، يوفقوا ب إذا 
نتصلأن حهلآ سمعنا إذا اجد المأئمة من إمام عن أو الدعاة من 
أوخْلآعنه، الشل ق حهلآ ذلك ق نحصل قد لأنه لما دسين حتى به، 
هذاعنه نقل الذي سمعة تشويه ق قصد مرء أر يقول، لما لمهم ال 

أوعنداعية أوعن عالآ عن منكم سمع فن حال كل وعل ، الثيء 
أنينبض لا مجا مجئه سمع من ولاية، له ان إنأي أو مسجد إمام 

يقع،لر أم منه ذلك وفر هل * يسأله وأن به يتصل أن فعليه يكون، 
أحطأقد يكون أن فإما حطأ، أنه يرى ما له فلييتن وفر ند كان إذا ثم 

حتىقوله وجه فيبتن هوالمصيب، يكون أن ؤإما حشه، عن فترجع 
وإن• الشباب بتن ولاسيما أحيانآ نراها قد الش الموصى تزول 

يكفواأن ذلك مثل سمعوا إذا غثرهم وعل الشباب عل الواجب 
حتىنقل ما عنه نقل بمن والاتصال بالمصح، يعوا وأن ألمتهم 

أنالعامة محالس ل ولاسيما الجالس ى أزالكلأم الأمر، يتبن 
ضديتكلم الذي الأحر فلأن ل تقول مجا فلأن؟ ي تقول ما يقال 

والفوضىالفئة يثر لأنه إطلأةآ، ذه يبغى لا أمجر فهذا الأخرن؟ 
اضرمحى، - جبل بن لمعاذ . المبى نال اللسان، حققي فيجب 
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فأخذاف، رمول يا يل ، iJl3كله؟ ذلك بملاك أخرك ررألأ ; _ عنه 
إنالواخذوناف يارسول قلت؛ • هذاعليك كف ومحال؛ نفسه، بلسان 

التارعلق الناس يكب يهل ياساذ، أمك ثكلتك محال؛ يه. بمانتكلم 
•ضئاخمهمإلأحصاممألمتهمااأ١أ 

أعراضمحعلوا وألا اض يتقوا أن يعترهم العلم طلبة وأنصح 
كانتإذا فإنه شاءوا، ما كيف يركبونها مهلية والأمراء العلماء 

أثدوالأمراء العلماء ق فهي الذنوب، كبائر من الناس عامة ق الغيبة 
علالعدوان فيه عما وحمانا يغضبه، عما ؤإياكم اممه حمانا وأشد، 

•كريم جواد إنه إحواننا، 

ماحول توجيهكم ما ؛ — له اض غفر — الشيح فضيلة مسل — ١ ٠ ١ 
والتحزب؟التفرق من الثعض من بمصل 

دينل والتفرق اكحزيح أن شالث، لا بقوله: فضيلته فأحاب، 
^^١دك ؤ ت تعال ^١< ٤١منه، محذر عنه منهي اض 

لآلعمران4لأؤي،محرسابصليثثه. 
نمؤ،ؤانوأ؛تاثنت* إةأه؛ئرمأيتهم ؤ • تعال وقوله ؛!• ١٠٥الآ؛ة: 

[.١١٥٩^: ]الأنعام، مإث،محم.يجا؛اكاثمابمعلديى4. 
طائفةلكل أحزابا، يممرمحوا أن الإسلامية للامان محرز فلا 

علارأه دين عل اجتماعهم الواجب بل الأحرى، لمنهج مغاير منهج 
والصحابةالراشدين وحلفاهه .ؤ النيئ هدى وهو واحد منهج 

(,٣٩٧٣ماجه)وابن ^، ١٣/٣أحد أحرجه 
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ااراشدينالخلفاء وسه بش ®عليكم الني لقول ارصتن، 
وإياكمبالنواجذ، عليها وعضوا بما سكوا بعدي، من الهديتن 

.صلألان«لا< دعة كل فان الأمور ومحدثات 
الأمةتتفرق أن الراشدين وحلقاته الني. هدى من وليس 

واحل،الإسلامية الأمة وأمير ومنهج، أمير حرب لكل أحرابآ 
العام.الأمير تل مجن واحد، ناحية كل وأمير 

المسافرينلأن السفر؛ ق أمير بانحاذ ه الني أمر يإنما 
العام،الأمير مل من أمراء فيها التي والقرى المدن عن نازحون 

والقرى،المدن هدم وصول التأحيرإل تمل لا مشاكل تحصل وربما 
كالزولوالقرى؛ المدن أمراء إل الرغ تحتمل لا صغيرة مشاكل أو 
فكانونحوذللث،، وحسمها الرواحل وتسريح عنه والزوح كان مق 

•الحالامحت، هدْ لمثل أحدهم المسافرون يؤمر أن الحكمة من 
ؤإذافيه، يتفرقوا ولا اممه دين عل يتفقوا آن للأمة ونصيحتي 

الحقله وببموا نصحوْ ذللمثإ عن حروجآ طائفة أو شخص من رأوا 
إلأقرب الحق عل الأحتماع أن له وبينوا المخالفة من وحدروْ 

فانسائغ اجتهاد عن ، الخلافكان ؤإذا • التفرق من والفلاح السداد 
الصحابةفإن ذللث،، أحل مجن ونحتلف القلوب تتفرق لا أن الواحس، 

عهدق الاجتهاد ل حلافإ سهم حصل - عنهم اض رمحي - الكرام 
محصلولر وبعده، وسلم وصحبه آله وعل عليه الله صل سيهم 
آحرفان أسوة، فيهم لنا قاليكن تفرق أو القلوب ق ، احتلافبينهم 

والترمذي،(، n«U)داود وأبو (، ١٢٧. \ y-\/i)أحد الإمام اخرجه ;١( 
وابنءاحه)آ؛_؛أ(.(، ٢٦٧٦)
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أولها.به صلح بما إلا يصلح لن الأمة هذه 

ويرصاه.محبه ما إل اض وفقنا 
ءأبه  ه

علالواجب ما _ت تعال افد وفقه — الشيح فضيالة سئل — ١ ٠ ٢ 
العلم؟طلّي، عل ندرة له ليس ومن العامي 

لهقدرة ولا عثوْ عالم لا من عل محس، يقوله: فضيلته فأحاب، 
أثلؤحةو\ تعال: لقوله العلم؛ أهل يال أن الامحهاد عل 

افّيأمر ولر ٧[. ١^: ]الأنياء، اؤًمإنمحلأءىللإجه. 
3كنالقليد. هو وهذا بقولهم، الأخذ أحل من إلا بسؤالهم تعال 

ويعتقدحال كل عل به معيايأخذ مذهبآ يلتزم أن التقليد ل الممنؤع 
الدليل.خالف ؤإن به فيأخذ - وحل عز - الله إل ؤلريقه ذلك أن 

أخذالذي العلم كهلالس، الاجتهاد؛ عل قدرة له من وأما 
أنهيرى بما ويأحذ الأدلة ق تبتهل أن ٠^، العلم، من وافر بحفل 

للصواب،.أوالأقرب، الصواي، 
منتقليد ق فيجتهد اليتديء، العلم وؤنالب العامي وأ0ا 

*وورعه ليّه وقوة علمه لغزارة الحق؛ إل أثرب أنه يرى 

إليهايرجع الش الأصول من له اض ٠غفر الشيخ سئل ٠ ١ ٠ ٣ 
—عنهم افد رمى الصحابة~ أقوال الشرعي العلم طالب، 

:؛ا؟بممل حجة هي فهل 
بلاغيره من الصواب، إل أقرب الصحابي قول بقوله: فأجاب 



اسمحول فتاوى ح
===========^

وقوكحجة،ريب، 
رسولهمنة أو تعال اض كتاب نمى ثنالف لا أن •' أحدهما 

آخر.صحاي ثنالفه لا أن والثاق 
المة،أو الكتاب ق فالحجة النة أو الكتاب خالف فإن 

الغفور.الخْيأ من نوله ويكون 
فمنيينهما، الرحيح ^J_، آخر صحاب قول خالف ؤإن 

منإما تعرف الترجيح وؤلرق يتح، أن أحق فهو أرجح توله لكن 
أوالشريعة ق العامة القواعد إل قوله قرب من أو الصحاي حال 

بالخلفاءخاص أو الصحابة لخمح عام الخكم مدا هل لكن و' 
عنهمااش رمحي - وعمر بكر أوبأب؛، الراشدين 
قولهماأن ريب فلا — عنهما اض رضي — وعمر يكر أبو أما 

خالفهما،إذا غيرهما مجن أرجع وقولهما الساشن، بالث«رءلين حجة 
روىوقد -• عنهما اش رمحي - عمر تول من أرجح بكر أتجا ينول 

هالنبي أن — عته اض رضي — اليمان بن حديقة حديث من الترمجدي 
صحيحوق ، وعمر٠ل١، بكر أي بعدي من باللذين ءاقتدوا قال؛ 

عننومهم قصة ق - عنه اض رضي - قتادة أي حديث من لم م
.، يرثدوا®١٢وعمر بكر أبا يهليعوا ءفإن الّك، قال الصلاة، 

أنء الثه رسول نن بالاقتداء باب ق الخاري صحيح وق 

.١٧٨نندممحربجهص)١( 
.١٧٨ص نحرص نندم )٢( 



مالعلاب مم

رسوليعتي ، ، ١١٠يممأ(يقتدي الرءان راهما ؛ قال الخطاب بن عمر 
عنه.اش رصي - بكر وأبا اش. 

حديثمن والمني المنن ففي الراشدين، الخلفاء بقية وأما 
ررفعليكمت قال . المنى أن - عنه اض رصي - سارية بن العرباض 

عليهاوعصوا •ا|ا المهديين الراسيين الخلمهاء وستة نتي م
رمحى— الأربعة الخلفاء هدا بالوصف الناس وأول • بالنواجذ®؛'، 

حجة.قولهم فيكون - عنهم اض 
الصحبةوطول بالعلم ٌعروفآ كان فن الصحابة، بقية وأما 

القيمابن ذكر وقد نثلر، فحل كدللث، يكن إ ومن حجة، فقوله 
الإمامفتاوى أن •' الموقعن( )إعلام كتابه أول ق — تعال افه حمه ر- 

_،عنهم الله رضي — الصحابة فتاوى منها أصول، حمة عل مبنية 
دليلهناك يكون أن اللازم أو الغالب لكن فيها، نحتلفون والعلماء 

الدليل.بدلك فيعمل ثنالفه أو قوله يرجح 

باب;الاعتصام، كتاب رق الكعة، كوة ت باب ا-ني، كتاب البخاري، أخرجه )١( 
•اطه. رسول نن بالاقتداء 

٢.تقدم )٢( 



اسميةالدروس لإلقاء متتقلم موعد تحديد عن رسالة 
============—

لسهرصا 

الرحيمالرحمن اش بمم 
وبركاته.اض ورحمة عليكم السلام 
اضحفظه العس|«ان صاني بن محمد I الشيخ فضيلة 

نح^،يدكان إدا عما باقاددا التكرم فضيلتكم من نرجو 
بدعةعلم، حلقة أو دينية محاصرة لإلقاء أسبوعيا منتظم موعد 
محدديكن لر والرسول. عيادة، العلم طلب باعبار عنها منهيا 

الأخوةمن محموعة اتفق إذا هل لدللث، وتبعا العيادة. ْوعدألهدم 
هلالليل، لقيام شهر كل محددة ليلة الجد ل الالتقاء عل 

خيرأ،اض وجراكم ذلاك<؟ عل الدليل إيراد •ع بدعة ذللت، يكون 
.وبركاص افه ورحمة عليكم واللام 

بقوله:فضيلته فأجاب، 

الرحمالرحم؛ن اض بم 

وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 
ليسعلم حلقة أو محاصرة لإلقاء منتظم ممن يوم تحديد إن 

المدارسل ممن يوم يقرر كما مباح هو بل عنها، منهي سدعة 
ؤللبأن شاك ولا ذللث،. نحو أو التفسير أو الفقة لخصة والمعاهد 

تقتضيهلما ناح ممن بتوم توقيته لكن المادات من الشرعي العلم 



عالعلا0 مم

^^====ً=ء===)؛ع(
يضطربلا حتى لذلك يوم يبن أن الصيحة ومن المصلحة، 

تقتضهما بحسب هر بل مؤقتة عبادة ليس العلم وطلب . الااس 
أنهباعتبار العالم لطالب مجعينآ يومأ حصى لو لكن • والفولغ المصلحة 

البدءة.هو فهذا وحدْ العلم لهللب نحصوصى 
فهذااللميل لقيام معية ليلة ي الالتقاء عل محموعة اتفاق وأما 

فعلتإذا إلا مشروعة غير الليل قيام ق الحماعة إقامة لأن ؛دعة؛ 
ْعوسلم اله وعل عاليه الله صل للئتي جرى كما قصد وبغير أ-حيانآ 
عنهمااش رصي — عباس بن عبدالنه 

العثيمينالصالح محمد كتبه 
فىم\/ه/ها؛ام.



—مالخل حول فتاوى ح
سم<==============

عماالهديثن ل درجه افه أعل - الشيخ فضيلة وسئل - ١٠٤
العلماءأعراض ق الرقؤع من العض من يصل 

تعال؟اش وفمكم وغيبتهم فيهم والملح الرداني^ن 
أهلأعراض ل الوقؤع أن شك لا ت بقوله فضيلته فآجاب 

منتعال، اض إل رالدعرة الملم ونشر بالنصح، المعروفان العلم 
اشمسىترالانمبأءظممأعاونية 

قكالوقيعة لست، هؤلاء أمثال العلم أهل ق والوقيعة 
محملونه،ما وكراهة كراهتهم، تستلزم فيهم الوقيعة لأن غبمرهم؛ 

عنتشر عّهم الشر ل -فثكون وجل عر اض- ضع من وينشدونه 
بهيتحمل ما اض سبيل عن الصد من هدا ول - وحل عز - اض ضع 

الناسإعراض من يلزم إنه ثم كبثرأ، وجرمآ عظيمآ إئمآ الإنسان 
الناسيضلون جهلاء قوم إل يلتفتوا أن ، العلماء هؤلاء أمثال عن 

وتبمتدونببمم يأتمون أئمة س لهم لابد الناس لأن علم؛ بغتر 
أئمةيكونوا أن ؤإمجا الئه بأمر تبمدون أئمة يكونوا أن فإما دت1م، 17

إلمالوا الخنسان أحد عن الناس ، انصرففإذا النار، إل يدعون 
•الأحر ابمى 

قينثلر أن العلماء هؤلاء أمثال أعراض ق الواقع المرء وعل 
أ-عراصىق وقوعي ه، نفيه ثنيش عيب أول فإن ه، نقعيوبا 
أهلمنها يبمرأ التي الأحرى العيوب، س عنده مجا ْع العلماء، هؤلاء 
أحلها.س فيه الوقيعة س أنمهم ويثرون العلم 

٠ ٠ ٠



مالعلاب مم
^====سحاا؛و

السجلاتعن - > تعال اش وفقه — الشيح محسلة وسئل — ١ ٠ ٠ 
منحؤج هناك وهل العلم، فيها يسجل الش الصوتية 

استعمالها؟
منالصوتية المسجلات أن شك لا يقوله محيلته فأجاب 

وأنهودنياه، دينه ق المسلم يفيد ما بها يسجل كان إذا تعال، افه نعم 
المعروفنالحلم أهل من كان إذا مفيد، كم علم حا محصل 

الأنه المعلوم ومن المؤلمة، الكتب بمنزلة وهي والأمانة، باكحقيق 
والأمانة،التحقيق أهل من كانت، إذا الكتس، تأليف عن ينهى أحد 
بيانهى بل س، رسوله ومحنة تعال اض كتاب عن تصد لا وهي 

منوالسنة الكتاب تضمنه لما ونشر ورمحوله اض لكلام وضر 
يكونمنها سمع مما كثيرأ أن منه محشى الذي لكن الأحكام، 

لقصدمجكدوية أو ضعيفة ؤآثار أحاديثر عل تشتمل مواعغل 
معرفةلا ممن سممعوما والدين كلهما، او الارهسؤء، أو الترعيمحسإ 

غجرمن لمة م ١٢٠ويأحدون -؛ا يغرون والضعيف بالصحيح لهم 
المستعان.فاض عنها، سؤال ولا فيها يحثا 

علينكر مش _ت تعال اش وفقه — الشخ فضيلة وسئل .> ١٠٦
العالم؟آهل يثن الش الخلافية المساتل ل المخالف 

نوعانالخلاف مساتل ت يقوله محيلته فأجاب 
فيهيمكن لا واصحآ فيها الدليل يكون نؤع ت الأول التؤع 

كحلقوذلك النص لمخالفة فيها الخالق، عل ينكر فهده الاجتهاد، 



اسمحوو هنائي س
^^==ء================

اض،دين ق والتفرق الكعس؛ن، من أسفل الثوب ؤإمبال اللحية 
ذك.وغر 

حلاسيما والتباغفى، وسيلة ذلك بجعل لا لكن 
مجصلحتى يحكمة الأمور تعالج بل الخالق، نية بحن العلم 

الوفاق.
ثبوتلخفاء إما واصح، غير الدليل فيها يكون ت الثال والتؤع 

ينكرلا فهدا ذلك، وغير مانعة، شبهة وجود أو الدلالة أو الدليل، 
الأحر،عل حجة ليس الختلفان أحد قول لأن المخالف؛ عل فيه 

كثيرة.هذا وأمثلة 

القرشحفظ الإنسان ُأراد الشخ:هإذافضيلة ومئل -  ١٠٧
تنصحونه؟فبماذا 
البقرة،مجن يبدأ أن به ننصحه الذي ت بقوله فضيلته فأحاب 

لأنالفصل؛ من فليكن له أسهل الفصل من حففله كان إذا إلا 
لهورْقصر أجل من الفصل من الحفثل عليه سهل الناس بعض 
هذاكان فإذا كثيرأ، احي المق الأئمة من يسمعه وكونه وآياته 
كماحففله يتعاهد أيضأ وننصحه أمهل، هو بما فليبدأ عليه سهل 

منأكثر حففله كان بما تيتم أن أيضآ وننصحه المي.، بذلك أمر 
العنايةمن أول بالوجود العناية لأن الحففل؛ بكثرة اهتمامه 

لفقود.با 
هو ء ه



العلماب كت

ةرمحال

^^و1سمف

محمد،نبينا عل وملم اض وصل ؛j؛، j،ljlilرب طه الحمد 
■بعل أما الدين، يوم إل بإحسان تبعهم ومن وأصحابه اله وعل 

ءامنوأ٢^١ي3آتاا١^٠ ؤ العظيم! فيكتاJه قال وتعال بحانه اممه فإن 
جييتاويأع ثتي واغمآ-؛وأ ^^١^ وأب مايدءولأعوى حب أس 

اها امرنف. [ ١  ٠٣، ١ ٠ ٢ الأيمان عمران، ]آن ه. ئ؛تثون سؤ صء 
؛خنفألما أعداء كنا إذ عالينا، اطه نعمة نالكر أن س وتعال بحانه سس 

هدهعل اممه نشكر أن حميحآ فعليتا إحوانآ، ينحمته أصبحنا ف ،
•واحدة كلمتتا تكون أن عل الحرص كل نحرص وأن النعمة 

وتفرقناتنازعنا إذا وأما مرموقة، قوية أمة نكون يدلك لأننا 
وثآُؤ  '•تعال اض قال كما رمحنا، وتدمس، نفشل سوفس، سلن، يلأ فانه 

•ه '0؛ آلصيهرت مع آممه ^٤ وأم-هدأ يتدؤ سيرأكم 
وعلخاصة، العلم طلبة عل الواجم، ؤإن [. ٤٦الأية: ]الأنفال، 

هدفهميكون وأن والأصغان الأحقاد يدعوا أن عامة المسالمين 
بالتفرقهم بأنفالشماتة يفلهروا لا وأن واحدة، ودعواهم واحد 

أعظمذللخ، فان والبغضاء، والكراهية بالألقاب والتنايز والتنازع 
عليهملهل يتأن ويوحمإ المسلمين، هيبة يبهلل فتاك سلاح 



والاختلافالتفرق وترك والائتلاف الاجتماع حول ^٥ 

يتنازعونوهم إليهم ينفلرون عيهم مممرجثن فيقفون أعيارهم 
علمحب وأنه ادسدين، شمي أن كفينا ويقولون ويتخاصمون 

كلاجتهاد فإن الاجتهاد، طريقه فيما أحاْ يعذر أن منا واحد كل 
فإذاه، ورسوله الله قاله ما والحجة الأحر، عل حجة ليس واحد 

فإن، والتعصبالعصيان فيه يفلهر لر مائغأ الخلاف كان 
الهادتةالنافشة من حينئذ ماغ ولا له، صدورنا تتسع أن الواجب 

وأماالصحابة، طريق هو هذا فإن الحق، إل التوصل تها يراد التي، 
والتحزب،والبغضاء للكراهية مثارأ السائغ الخلاف، من نتخذ أن 

قوليتمكر الإنسان ولينفلر الصالح، السالف، طريق حلاف ذللت، فإن 
والمحبة،الألفة يوجس، بما جاءيت، فإما الإسلامية الشريحة ُذه 

العباداتمن فكثير والبغضاء، التفرق يوجمإ ما كل عن وممتط 
عنهااض مى الأشياء من وكشر كالصلوات، الاجتميع فيها يحئ 
علوالخطبة المسلم، بح عل كالبيع والبغضاء العداوة توجب، لأنها 

وضرذاالثإ.حهلثته 
أمتهم،وق أنفسهم ق تحال اض يتقوا أن لإحوال فصيحتي 

•رمحهم وتذهب فيفشلموا يتنازعوا لا وأن 
ويرضى.محب، لما التوفيق جيعآ لنا الثه وأسأل 
وعلمحمد نبينا عل وسلم اش وصل العالثن، رب ض والحمد 

أحمع؛ن.وصحبه اله 
م.١٤١٦/٣/٢٩جررفي



_اسد اف كت
^=س===^==سح0آأ(

؛؟ilpمن أكثر استفتاء محرز هل ت الشخ ومسل  ٠١٠٨
أمبالأسر المتفش يأخذ هل الفتيا اختلاف حالة وق 

بالأحوط؟
عالمآامعتفتى إذا للإنسان محرز لا I يقوله محيلته فآجاب 

اطهبدين التلاعب إل يودي هدا لأن ؛ غتره يستفتي أن بقوله واثقآ 
ؤإنالثانى، سأل يناسبه ل؛ فإن فلانآ، يسأل بحيث الرخص؛ وتتبع 

.وهكذاالثالث سأل يناسبه لر 
أحيانآلكن ، فسق( الرخص تتح رمن • العلماء قال وقد 

بابمن فيسأله مثلا، فلأن إلا العلماء من عنده ليس الإنسان كون 
سأله،وديته علمه ق منه أوثق التقى؛عالم إذا أنه نيته وق ، الضرورْ 

هومن وحد إذا ثم للضرورة، الأول يسأل أن به، بأس لا فهذا 
سأله.أفضل 

منيع فيما أو الفتيا ق عليه العلماء اختلفت ؤإذا 
قأقرب الحق إل يرام من يتح فإنه مثلا، ونصائحهم مواعفيهم 

فقالوالدين، العلم ق الرحلان عنده تساوى فإن ودينه، علمه 
وهذاالأيسر، يتح وقيل الأشد، وهو الأحوؤل يتح • العلماء بعض 

لأنالأيسر؛ نتع فإنلث، عندك، الفتيا تعادلت، إذا أنه الصحيح؛ هو 
الشدةعل لا والسهولة، اليسر عل مسي - وجل عر - الله دين 

والحرج•
اشرسول خثر  ١٠١١—I عتها الثه رصي — عاتشة ءالتv وكما 

البمراءةالأصل ولأن . لثمااا^أ يكن ر  ١٠أيسرهما أخذ إلا أمرين بتن 
ًًكتاب لم، ومه، الم صفة باب' الناب، كتاب البخاري، اخرحه )١( 



اسمحوو فتاوى طِ 
=============^

والتأثيم.الذمة شغل يستلزم يالأشد والقول التأثيم وعدم 

مذهبإن ممنم ؛ • - تعال اف وفقه — الشح فضيلة وسئل ء ١ ٠ ٩ 
فكيفأحمد، الإمام مذهب هو والخماعة المهنة أهل 

المافية؟الثلاثة الذاهب عل متا 
أنباعتبار هذا قلنا أننا أش ما . .لا.بقوله؛ فضيلته فأجاب 

أحمدالإمام لكن السنة، أهل مذهب عل ليت الثلاثة الذاهب 
قاموأنه السنة أهل إمام أنه العلم أهل ينز معروف - افه حمه ر- 

المأمونْع ومحنته نعلم. فيما أحد يقمه ب تيامآ السنة عن بالدفاع 
كلهمالحمد وفه الإسلام أئمة أن شك خلا ؤإلأ مشهورة، بعده دمن 
منهمواحد كل فريء أن يعني لا ذلك ولكن حق، وعل محر عل 
نمهأحمد الإمام بل الخْلأ منه يقع ثد منهم واحد كل بل الحقنأ. من 
مجنملك٠افيذولهقاله قد كان ؤإن القول عن يالرجؤع بمرح قد 
إذالأنه يع؛ لا أنه له فتبثن يعني زببمه، حش السكران للاق حل 

طلقهاالذي زوجها عل الزوجة هذْ نجربم • حصلتتن أتى أوقعه 
حلمهاوهي واحدة حصالة أتى الوقؤع بعدم نال محاذا لغثرْ، وحلها 

منه.بينونتها يتحقق ل! الذي الزوج لهدا 
٠ ٠ ٠

رأيما الهديثن ق درجته افه أعل — فضيلته وممل - ١ ١ ٠
العاصرينالدعاة كنس، قراءة من ينفر فيمن فضيلتكم 

*ساعلءتههللاثام.• ياب لمقاتل، ا— 



اسماب كت

منها؟النهج الأخياروأخذ السلف كتب الانتصارعل ويرى 
رخمهماللف. لكتب أوالخامعة الصحيحة التثلرة هي ما ثم 
-وكتبانمعاةاكاَينواككرين؟اش 

اضكتاب من الدعرة أحد أن أرى '' بقوله محيلته فأحاب 
يلنم شك، بلا خميعآ رأينا وهذا ، ثيء كل فوق رسوله. وستة 
أتمهوعن الصحابة وعن الراشدين الخلفاء عن ورد ما ذلك 

.ملف فيمن الإسلام 
أشياءيتناول خانه والمعاصرون، التأحررن به يتكلم ما أمجا 

يبه يتممع مجا كتبهم مجن الإنسان انحذ فإذا أدرى، حا هم حدتت 
إنماالمعاصرين أن نعلم ونحن وافر بحْل أخذ فقد الناحية هذه 

مجنه،أخذوا مما نحن فلمنأخذ سق ممن العلم من أخذوا ما أخذوا 
معلومةتكن لر إئبما لم منا، أبصر يبما هم استجدت فد أمورأ ولكن 

الحنين،؛؛ن الإنسان محْع أن أرى ولهذا بأعياء1ا، لف اللدى 
كلامعل وتانيأ ه، رسوله وسنة اممه كتاب عل أولا فيعتمد 

السالمين،وأئمة والصحابة الراشدين الخلمماء مجن الصالح لف ال
زمجاغبممق حدك أشياء عن يكتبون الذين العاصرون كتبه ما عل نم 

.السالف عند بأعياما مجعالومة تكن ل! 
هه ه 

العلمطلبة بعضن هناك له افه غفر — تحملته وممل — ١ ١ ١ 
المتونعن ويعرض الحديث يكتب العلم ؤللب يبدأ 

أدلةمن حالية الفقهية التون بأن وحجتهم الفقهية 
صحؤح؟لحءا ضل والسنة ١^٠٠١^^ 



اسمحول فتاوى ٨
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كلقبل الطالب يبدأ أن أرى الذي بقوله: فضيالته فأجاب 
أ>وثإلإكؤ ت قال تعال اش لأن الكريم؛ القرأن بفهم ثيء 

ولأي[. ٢٩.■ -ق]ص، ثجقثوأامححمحإهم.. 
لضبالتواتر، ثابت لأنه شوته؛ ل محاء أي إل محتاج لا القرآن 

ا،لوصوعوفيها الضعيف وفيها الخن وفيها الصحيح فيها السنة 
ييلغفقد أحلرافها، جع إل تحتاج أيضآ هي ثم عناء، إل تحتاج فهي 
عنصعنله يكون واللام الهبلاه عله الرمحمول عن حديط ان الإن

الوهو منموحآ الحديث هدا يكون أو لإطلاقه، مقيد أو لعمومه، 
الحدي،عل متندون أتهم زعموا ممن كثرا نجد ولهدا يعلم، 

عنالسنة أن شك ولا به. الاستدلال طريقة أوق فهمه ل نحهلئون 
قكالقرآن فهي الأصول، من أصل والسلام الصلاة عليه النبي 

المي.•عن صحت إذا حا العمل وجوب 
فنعم،رسوله وقال اض قال تما حالية المتون بآن جوابه وأما 

قالأدلة توجد ووكن الدليل، فيها ليس الفقهية المتون أكثر 
تحللالمي، ثروحها باعتبأر الأدلة من حالية فليمتا سروحها، 
معانيها.ونبئن أغراضها 

تبادئا الإنسان يكون أن أرى والذي 
•- وجل عز - اممه بكتاب أولات 
افه..رسول عن الثابتة بالسنة ت وثانيا 

نة.والالكتاب عل النية الفقه يكتب وثالثا: 
.فهمه ونصحح تصرفه تصبهل هد0 لأن 



اسماب كت

نحتصرأمنأومتأ الفقه متون من متأ محققي أن الأول هل لكن 
الحديث؟

كعمدهالحديث مجن ختصرأ متتآ محفظ أن الأول •' الحواب 
العالمأهل بكلام الاستئناس ييع لا ولكن المرام، وبلمؤخ الأحكام، 

الفقه.وأهل 

يكتفونالعلم طلبة بعصن ؛ . له اف غفر — الشيح ومئل — ١ ١ ٢ 
زتكفي فهل يردّهم 'محلأل، من العلماء أفرؤلة بسماع 

قيوثر يهل علم؟ طلاب يجرون يهل الطم؟ تلفي 
يئنيوهم؟

عنتكفيهم الأسرء1ة هده أن شك لا I بقوله هضيلمته فأجاب 
فإنؤإلأ الحضور، يمكهم لا كان إذا العالم أهل إل الحضور 
لكنوالناقثة، للفهم وأقرب وأحسن أفضل العلماء إل الحضور 

يكفيهم.فهدا الحضور يمكنهم لر إذا 
هدا؟عل يقتصرون وهم علم طلبة يكونوا أن يمكن هل ثم 

يمأكنكما كثيرأ اجتهادا الإنسان اجتهد إذا يمكن نعم •' نقول 
ُ؛نالمرق لكن الكتب، من العلم أحد إذا عالمآ الإنسان يكون أن 

مباشره،العالماء من التلقي وب؛ن والأشرطة الكتب مجن العلم أحد 
طريقلأنه العلم؛ حصول إل أقرب مباشره العلماء من التلقي أن 

إلمحتاج فإنه القاريء أو المستمع بخلاف الناقشة فيه تمكن سهل 
عاليه.والحصول العلم أطراف جع ق كبير عناء 

معقتدهم،ق بالأثرطة الاكتفاء ينثر هل •' السائل قول وأما 



اسمحول فتاوى س
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أشرطةإل يستمعون كانوا إذا معتقدم ق يوثر نعم فالخواب 
عالماءمن أشرطة إل يستمعون كانوا إذا أما ويتبعونها، بدعية 

درسوحآإبمانآ يزيدهم بل معممداتبمم، عل ينثر فلا ببمم، موثوق 
الصحيم.للمعتتد واتباعآ  الصحيح.للمعتتد واتباعا 

3صسالتةكم
والتحديرعنهم الناس وتتفثر العلماء نحريح ديدمم 
عالي4؟أويعاما عاليه يثاب شرعي عمل هذا هل منهم، 
فاذامحرم، عمل هدا أن أرى الذي ت بقوله محيلته فأجاب 

فكيفعالآ يكن إ ؤإن المؤمن أحاْ يغتاب أن لإنسان محوز لا كان 
علوالواجب الؤمت\ن؟ مجن العلماء إخوانه يغتاب أن له يمؤخ 

قال. ^؛ ١^٠۶إخوانه ق الغيبة عن لسانه يكف أن المؤمن الإنسان 
هإض آلهلى ثص إى أشي تى ءامتإأيدؤأي آفيث ؤ.،ي I تعال ١^٠، 

صح1نسممامهبا
وليعلم[• ١٢؛: jSiالحجرات، ] ه. قحة ؤاب أممه لأإة ؤاممحإ ؛ ^٥٣
مارد ق مببآ فيكون العال! جثح إذا أنه البلوى يبمدْ ابتل الذي هذا 

هذاعل ؤإلمه الحق رد وبال فيكون الحق، من العال! هذا يقوله 
بلشخصثا حرحآ ليس الواقع ق العال! جرح لأن العالم؛ جرح الذي 

محمد.•لإرث جرح هو 
يثقل! فيهم وقدح العلماء جرح فإذا الأنثياء ورثة العلماء فإن 

ه،اض رسول عن موروث وهو عندهم الذي بالعلم الناس 
الذيالحال! سا ءأا يأق التي الشريعة س بثيء يتقون لا وحينئذ 



مالعلاب هت

معرضان إنكل بل معصوم، عال؛ كل إن أقرل ولمتا يرح• 
بهفاتصل تعتقيه، فيما حطأ عالم من رأيتنا إذا وأنتا ^١، ٠٧

ل؛ؤإن اتباعه، عاليالث، وجب معه الحق أن للثا ين فإن معه، وتفاهم 
ؤإنعته، الكم، عاليلث، وجس، مساغآ لقوله وحال•رتا ولكن للثا 

يجوز،لا الخْلآ عل الإقرار لأن فوله؛ من فحذر اغأ جملقوله يجد لر 
أنأردنا ولو النية، بحن مثلا معروف، عالم وهو يجرحه لا لكن 

مسائلمحن فيه وقعوا لخطأ النية بحن المعروفن العلماء نجرح 
ؤإذاذكريت، ما هو الواحب، ولكن كبارأ، عالماء لحرحنا الفقه، 
أنللتا يتيثن أن فإما معه، وتكلم فناقشه حطأ 'ءالم من رأيت، 

يتسنلا أو ، فيتيعالث، مجعلث، الصوابر يكون أو فتتبعه مجحه الصواب، 
محب،وحينئذ المانع، الخلاف من بينكما الخلاف ويكون الأمر 

تقول.مجا أنت، ولتقل يقول ما هو وليقل عنه الكم، عاليلث، 
منالخلاف، نمهل، العصر هذا ق لمى الخلاف ض، والحمد 

انتصارأأصر ولكنه الخطأ تبن إذا وأما يومنا، إل الصحابة عهد 
اسأسعل لا لكن منه، وتنفر الخطأ تبن أن عليلثا وجب لقوله 

يقولقد الرحل هذا لأن منه؛ الانتقام ؤإرادة الرجل هذا ؤ، القدح 
٠فيه جادلته ما غير ق حما قرلأ 

العلماءنحريح وهو البلاء هدا من إخوال أحدر أنتي فالهم 
أويصرنايعيبنا ما كل من الشماء ولهم ل اش وأسأل متهم، والتشر 

ودنيانا.يننا دق 



اسمحول قتالي ع
^================ص==

هيما —I ورعاه تعال اف حفظه _ الثمح فضيلة وسئل — ١ ١ ٤ 
يبدأ؟ثيء بأي العالم؟ ؤللب ابتدأق لن نصيحتكم 

أنالحالم طالب ق ثيء أهم أن محيي بقوله: فضيلته ئأجاب 
العالمهو اض كلام لأن -؛ وجل عر - اش كلام تبر الإنسان يتعلم 
ه.وهدى ذتث آلككب هك وؤ؛؛؟ ؤ I تعال قال كله، 

حتىآيات عشر يتجاوزون لا الصحابة وكان [. ٨٩الأية: ]النحل، 
والعملوالحلم القران فتعلموا والعمل، العلم مجن فيها وما يتعلموها 

منالصغار ولاسيما فيبدأالشاب هدا وعل محيي، ثيء هذاأهم "بميعأ، 
ففيمتيسر، - الحمال وش - القرآن حققي والأن القرآن، بحففل الشباب 
محففلوممالقراء من أمناء وعليهم القرآن، محففلون حلقات السجد 
لهدهيولواأهمية أن الأغنياء إحواف من أود الناسبة هدم ل إنه تم القرآن، 

تعليمق أعانوا إذا أتهم وليعلموا ومعنويا، مائيا بتشجيعهم الحلقات 
فقدغازيا جهر *من اش.؛ لخول المعلم، أجر ئل نله( 

.< ٠٤آلر عل وماروأ ؤ ئال؛ تعال اش ولأن • غرىٌأاأ 
أحثإحواقلذا أحرا، لنا أن إلا بالتعاون يأمرنا ول؛ ٢[. الأية: ]الامم.0، 

عقاراتنقد٦أوكان الالا كان مراء بالمال الحلقات هدم دعم عل الأغنياء 
الخالقاتعل أيضآالقانمن وأحث بحدموته. تنفعه الحقان توقفالهدم 

التمعلأن المستقبل؛ ق الحقان هنْ عل يدر ما بإنشاء تهتموا أن عل، 
هذاتزجركان منشآت يوسوا أن عل حرصوا إذا لكن ينتهي، القْلوع 

ْالأقاتمنالتوففيالمتمل.

بخير،حالفه أو غانيآ جهز من محل باب• ابهاد، كتاب البخاركا، رداْ ، ١١
الد.سيل ي الغازي إعانة ضل • باب الإمارة، كآاب ومسلم، 



__العلي اي، كن
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مصدرهي لأما بالسنة؛ ت|تم أن الطالب عل ذلك بعد 
بالريتبلكن المعوي، بالترتيب الثاف أقول ولا الثاق، التشريع 

لأن؛ بسواء مواء الهمان ق ثبت كما السنة ق تبت ما لأن الذكرى؛ 
]المساء،. ه وأ-ةكته ألكثب ئؤلك• أقع وآمري ؤ I يقول تعال ^' ٥١

®عمدةالسنة ق المختصرة الكتب ومن السنة، فلميحففل . ٤١١٣ت الأية 
مافيها •م — اض رخمه جامعها لأن مجوثوئة؛ أيصأ وهي الأ-حكامء 

قإلا القيد هدا عن يشد وإ إحراجه، عل ومسالم البخاري اتفق 
المرامءأ®بلمؤخ فلميحففل ما شيثآ ان الأنترقى ؤإذا يسيرة، أحاديث 

ويدكرالحديث يدكر لأنه الحديث؛ ق ألم، ما أحن من وهو 
لأن؛ الحديث، صتثة معرفة عل وقدرة قوة الإنسان فيعطي مرتيته 

لأنه؛ _e ق الثحث، إل محتاج لا فالقرTن كالقرآن، ليس الحديث، 
الأيل؛إلا ب الاستدلال يتم فلا السنة أما متواتر، ئايت 
ولهداالمهللموب. الحكم عل الحديث، دلالة الثاق ، الحديث، صحة 

أنفعليلث، وكدا، كدا قوله. والدليل حرام هدا إنسان لك، قال إذا 
مكذوبةوأحاديث، صعيفة، أحاديث، هناك لأن القل، بصحة تطالبه 

.الإيمان<<راأ مجن الوطن ررحب، مثل: الرسول. عل 

أنلإنسان محرز هل -؛ تعال اممه وفقه — فصيلته ومثل ء ١ ١ ٥ 
أدتض من يرجد لا كان إذا الناس بعض إفتاء ل محتهد 

العالماء؟موال يتيسر لر 

والأّرار، ٣٢٥ا/الخفاء وكثف ، ١١٠ص لييوطي، !كرة اكرر ،انظر ]١( 
. ١٨٩ص الرفوعة 
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وعلمحتهد؟ ص، جاهلا كان إذا يقوك: محضياكه فأجاب 
أنالحكم يعلم لا من عل والواجب اجتهاده؟؛ يشي أساس أي 

عز- اض قال ئا فاللاثكة عندي، علم لا يقول: سثل ؤإذا يتوقف، 
٥^١ميزئ. يأ إن تدوء أتياء أنمفي ؤ ت لهم - وجل 

]اJقرةا• آ-لايجي.ه آلعم أنت ما الا لما ي،م ثبمتنه 
صوابأفتي أنا عامأيفتي محي ب إذا يقول كونه أما [. ٣٢، ٣١الأتان: 

اسألللممتفتي: يقول أن فالواجب محوز، ولا حطأ فهدا خطأ أم 
طريقعن يتصل سهلة الاتصالات الحمد وش والأن العالماء، 
•الطيء أو الريع الريد أو الهاتف 

يعصمن يع : - تعال اش وفقه - الشيح فضيلة وسئل - ١ ١ ٦ 
العلماءمأن محن القليل — تعال اش هداهم التاءس 

افجراكم سماحتكم توجيه فما الواع فقه عدم بدعوى 
ويرصاْ؟محبه لما ووفقكم محرأ 
مطلوب،أمر الواغ فقه أن شك لا يقوك: فضيلته فأجاب 

بل، بلدْ وق حول يع عما عزلة ق يكون أن ينبغي لا الإنسان وأن 
يكونأن الأحوال من حال بأي ينبغي لا لكن يفقه أن لأبد 

فيهقال الذي والدين الشريعة فقه عن مشغلا الواع بفقه الاشتغال 
يفقههيقل لر ، ؛ ١١١الدين،ق خرأيفقهه يه اف يرد ارمحن الرسول.؛ 

صرفقد لكنه حول يع بما علم الإنسان عند كان فإذا لواغ، اق 

* ١٣صى بجه نحر تقدم )١( 



,ه او،داس مم
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ينشغلأن أما طيب، فهذا اش، دين ق الفقه إل أمره وحل حهد0 
يقعما عنالفها الش والامتتاحات - زعم كما - فيه والتفقه بالواقع 

ماحب يقدمون الواع بفقه مجن كثيرأ لأن يعد؛ فيما 
فإذابخلافها، الواير أن يتنين أشياء ويقدرون ئهيلتهم، عليهم تمليه 
يعنيلا لكن يه، بأس فلا الدين، فقه عن يشغله لا الواقع فقه كان 

وبالصلاحوبالعلم بالخير لهم يشهد علماء شأن من نقلل أن ذلك 
فعلماءعفليم، غلط هدا فان الواقع، بعض عليهم نحفى لكنهم 

بعضنحد ولهدا الواغ، فقه علهاء س للمجتيع أنلمر الشريحة 
فقهعن وانشغال الواقع فقه ق ممر اشتغال عندهم الذين العلماء 

لوئموا- وجل عز - الد دين j مسألة أدنى عن مالتهم لو الدين 
منوالتقليل عشواتثا، نحيطأ يتخبهلون علم، بلا تكلموا أو حيارى 

الرامحوالحلم بالأيمان العروفثن الحلم ق الرامخن العلماء شأن 
نحملونهما عل بل بأشخاصهم، العلماء هؤلاء عل ليس جناية، 

وقلتالعلماء هيبة قلت، إذا أنه المعلوم ومن تعال، اش شريعة من 
تضيعوحيتثذ عئهم، الأحذ يالتح يقل ا فرفالمجتمع ل قيمتهم 

علعفليمة جناية هذا ق ويكون أوبعضها، محملوما التي الشريحة 
أيضا.المالمن وعل الإسلام 

بالغ،اجتهاد الإنسان عند يكون أن ينبغي أنه أرى والذي 
ممنيكون حتى - رجل عز - اض دين ل الفقه ل همه أكثر ويصرفا 

مجايعرفا وأن الواغ، فقه مجن ه نفيني وألا حثرأ، -بمم اض أراد 
.للإسلام الإسلام أعداء يعملها التي الأمور مجن حوله 



مالعلحول هتاوى 
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همهحل يصرف أن للإنسان يتيغي لا أنه أكرر ذلك وح 
عر- اش دين ق يفقه أن قيء أهم بل الرابع عن ليحث ووقته 
أشرتوكما - ثل معرفته إل محاج ما الوابع من يفقه وأن - وجل 
ظنهمق أحطأوا من الواقع فقهاء مجن أن - الخواب أول ل مابقأ 

تمامجآ.ظنوا ما حلاف عل المستقيل وصار وتقديرامم 
فيحصليقدرونه ما عل الأحكام يبنون ثم يقدرون هم لكن 

شءءندْ اض بدين الفقيه يكون أن لابد أنه أكرر وأنا الخطأ، يدلك 
الأحكاميطبق أن يمكن حتى وواقعهم الناس أحوال فقه من 

العلماءذكر ولهذا الناس، أحوال س فهم ما مقتضى عل الشرعية 
بأحوالعارفآ يكون أن القاصي صفات س أن ؛ القضاء اب بق 

وأفمالهن.كلامهم ل ومصّعللحامم الناس 
ه« ه 

الهدينق درحته اممه أعل - الشخ فضيلة وسئل - ١  ١٧
معلمذنعف العقيدة وندرس العلم، نتلقى طلبة نحن 

تعالاف يد ويمرون الأشعرية، العقيدة يدرسونا 
عليهبالاستيلاء عرشه عل واستواء٥ نعمنثه أو يقدرته 

العلمان.هولأم عل الدراسة حكم فما ونحوذلك، 
حداالقرآن يمرون الدين هؤلأء ت يقوله فضيلته فأجاب 

أتيمسك لا الأمم، هذا عير أو أشعرية صميناهم مواء التفسير 
عنهميرد لآ الصالح السالم، فان الصالح. السالم، طريقة أحهلئوا 
واحدبمحرف فليأتوا المتأولون، هزلاع إليه ذم، فيما واحد حرف 

عل،أو عثمان، أو عمر، أو بكر، أي عن أو اض. رسول عن 



اسمممساب 

أولواآو ، الامتواء أولوا أو يالقوة أو بالقدرة اليد أولوا أتم 
بحرفليأتوا الثواب، أوبغير ثالثواب ايمة أولوا أو بالثواب، الوجه 
بهمر بما وأمثالها الايات هذه مروا أنم هؤلاء عن واحد 

رمولرأسهم وعل الصالح لف اليكون أن إما مقال؛ يأتوا ز فإذا 
جهلعل يكونوا أن إما والسلام الصلاة عليه الشن إمام وهو افه. 
كتمواولكن علم، عل يكونوا أن ؤإما العفليمة، العقيدة ُدْ بمعاق 

مجنأحد ولا الله. رسول به يوصف أن يمكن لا الأمرين وكلأ الحق 
قيمكن لا ذلك كان فإذا االرصي؛ن، صحابته من ولا الراشدين حلفائه 
*همدتبمم عل ير نأن وجب هزلاع 

قوليدعوا وأن وحل، عز اش يتقوا أن لهولأم نصيحتي وأن 
وستة. اض رسول وستة اض كتاب إل يرجعوا وأن وفلان فلأن 

إليرجعون مرجعأ لهم أن يحلموا وأن بعدم مجن الراشدين الخلفاء 
فلأنقال فيما حجة لهم يكون أن يمكن ولا فيه، تعال اض 

تيقول تعال الله إن شيثآ، الله من عنهم يغنوا لن إتبمم واله وفلان، 
يقل:ولر [ 1٦٥^: الصس، ] ب

وتعالتيارك الله ؤإن وخلان فلأن أجبتم ماذا فيقول؛ ينادبمم ويوم 
أُىآلأي ألئي ونشك أس ؤثامتوأ • العظيم كتابه j، يقول 

]اس،ئهتدوثث<نج أشقتر وأئترك ثءةذ4ء أم هث 
يمكنفهل كيلك كان ؤإذا واتياعه به بالإيمان فأمر [• ١٥٨الأية: 

عنيعدل ثم الإيمان تمام ورسوله باض مجومنأ ان الإنيكون أن 
قه نفبه اش رصفا ما ومحرق بربه عقديته ق ه رموله سثة 

عقليان.يدعوتبما وهميات لمجرد ه الله رسول به وصفه أو كتابه 



اسمحلل فتاوى ح
صس==س=صص==سس^=^==س=س==

نول،كل يدعوا وأن - وحل عز اض- إل يرجعوا أن أنصحهم إنتي 
ؤإنوحق محر عل ماتوا ذلك عل ماتوا إن فاتيم ورسوله اش لقول 

شيا،اض من عنهم يغنوا ولن عقبن، حير عل فهم ذلك خالفرا 
حقلصناو؛وة من هثدق مؤن حفل ذك بجم ه ؤ ت تعال اش قال 

[.١١١الآةت طلمو>ك؛%.اؤلانمل،
ومنةاش كتاب إل يرحع أن مزمن لكل النصيحة أكرر 

يعتقدْوفيما - وعلا حل — ومعبودْ يربه وعتقد0 فيما .، رسوله 
أئمةعاليه كان وفيما بعدم، من الهديثن الراشدين لخلفاء اق 
إلالتحكم دون الله رمول بسنة الاس قادوا الذين لمتن الم

وأسمائهتعال بافه يتحالق فيما الحقيقة ق وهميان هي الش الحقول 
قولهق الإحالة حق تيمية ابن الإسلام شيخ أجاد ولقد • وصماته 

ذكاءوأوتوا علومأ، يزنوا وب فهومآ أوتوا رإتبمم • الكلام أهل عن 
البنيةالعلوم ق مداركه يوسع أن الإنسان فعل زكاء(، يزنوا ول؛ 

افهكتاب باتياع نفسه يزكي وأن .، رسوله وسنة الده كتاب عل 
وأنالإيمان، عل حميعآ يتوفانا أن تحال افه أسأل ٠ رسوله.ؤ وستة 
ربض والحمد قدير، ثيء كل عل إنه عنا راض وهو نلقاه 

أحمع؛ن.وصحبه اله وعل محمد نبينا عل وسلم الاده وصل إ العال^ن 
سمعتم،ما إل تدعوإحواتكم أن العلم ؤللبة يا أدعوكم ؤإف 

وبهقابلون له فإننا سوا0 حق عل اٌلني ومن الحق، هو واش فإنه 
العثي٠ان.الصالح محمد أملأ0 . مستمسكون 

** ص 



اسماب مم

٤٧^؛ما كمرأ • — حيرأ اف جزاه — الشيح فضيلة ومثل — ١ ١ ٨ 
قالذياع ت مثل أوا،لكان، الرمان يتغير تتغير الفتوى بان 
بيانسماحتكم من فنرجو العض، حرمه ظهورْ أدل 

ويرعاكم.محشئلكم واض ايالة؟ هذه ل الحق 
يتغيرتتغير لا الحقيقة ق الفتوى يقوله فضيلته فاجاب 

الأشخاص.يتغير ولا الكان، يتغير ولا الزمان، 
ثستالعلة فيه وحدت إذا فإنه بعلة علق إذا الشرعي الحكم ولكن 

أنالفتي يرى وتد الشرعي، الحكم ؤإذالرتوجدإيشت الشرعي، الحكم 
المحرممن له الناس فعل عل لمايترتب لهم اش أحله ثيء من الناس يمنع 
تتايعواالناس رأى حنن الثلأيث، الْللاق —ل عنه اش رمى عمر— فعل كما 
يكرأي وعهد الني. عهد ل الثلاث الهللاق وكان بما، فألزمهم فيها 

الناسعمر رأى فلما واحدة، الثلاث حللاق عمر حلافة س وستت؛ن 
•^آثوتهمسالرصإلزوجات|ملأأ 

قالعقوية كانت الخمر شارب، عقوية ق حصل ما وكدللئ، 
أريعقنعل تزيد لا يكر أي وعهد والسلام الصلاة عليه النبي عبمد 

الصحابةعمر فاصتشار الخمر شربمم كثر الناس إن ثم جلدة، 
."'، o.u؟- ثمانين العقوية بجعل بأن فأشاروا - عنهم اض مى ر~ 

شاءواكلما الماس بما يتلاعب أن بمكن لا الشرعية فالأحكام 
الميالشرعية العلل إل يرجع bن٠ا اوجموا، شاءوا وكلما حرموا 
أوعدمه.الوحوب متم، 

نندمءرءبمص*ا'ا.)١< 
.١٦٠تقدم )٢< 





^===ء===ء=====^=====ء=ءزتج

[.١٤٤^: ]د، فرعون: 
بمطيلا ا ماذوض بمطي؛اه ءآن ه المي وأمحر 

وبشرواتعريا ولا *سروا سثبحآت إذا يقول ولكن . بانمف،أا، 
•معرين*أه تبعثوا ولر ميسرين بعثتم فإنما تنفروا ولا 

متشرحالوجه طليق لينآ كون أن الداعية عل ينبغي وهكذا 
•افه إل يدعوْ الذي صاحبه لقبول أدعى ذلك يكون حتى الصدر 

نفسه،إل لا - وجل عز — اه إل دعوته تكون أن وبجب 
^^١^لأJهلذا بل، الحالف ممن الانتقام أو الاصار ليحب 
ثاءمن يديه عل وهدى الأمر له اض وير ئتلصأ يدلك صار وحده 

وكأنه، لها ينتصر أن يريد كأنه ه لتفيدعو كان إذا لكن ، عباده من 
ناقصةمتكون الدعوة فان منه، ينتقم أن يريد عدوله هدا بأن يشعر 
بركتها.مع وربما 

أيالشعور، هذا يشعروا أن العالم طلية لإحوال محصيحش 
-وحل عز - اض لدين وتعفليمآ بالخلق رحمة الخلق يدعون أمم 

له.ونصرة 
صراطهإل ا وهدانويرصاْ، محبه لما الخميع افه وفق 

٠ايمهمعم 

٠الر؛ق ضل ت باب الر، كتاب ا-محرجهءسا1م، )١( 
والسلام:الصلاة عليه نوله بماب: الأدب، كتاب الممحاري، أخرجه )٢( 

•التنفير رترك بالتيسير الأمر ٠ باب ابهاد٠ كتاب ومسالم، ، ٠ ■ ٠ ءسررا. 



اءالإفترسالادحول 
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ةرمال

•• •الكرم.أحيه إل *؛؛♦^ ١١الص1ني محمد من 
وبركاته.افه ورخمة عليكم اللام 
-٢ ٤ اريخ والت. . . رمم الذي ابكم لكتآ جراب

ه'أ/ا،/ا،»؛اه.
محكأن تعال اش وأسأل وبركاته، اش ورحمة الملام عليكم 

ويوقفناوأنصاره، الحق دعاة من خميعآ بجعلنا وأن فيه أجميتني كما 
والعمل.والقول الاعتقاد ق للصواب 
ثمسائل ثلامث، تضمن الذكور كتابكم إن ثم 

أوتمتون كنتم تول رجحان لكم سن إذا ت الأول المسالة 
•أوحكمتم به أقمتم فيما الرجؤع يجوزلكم فهل بخلافه نحكمون 

أوتمتون كنتم فول رجحان لكم ت؛؛ن إذا ' الثانية المسآلة 
سنبما أونحكموا تمتوا أن مستقبلا لكم يجوز نهل بخلافه تحكمون 

رجحانه.لكم 
ضيأن الخلاف مائل ي للإنسان محوز هل الثالثه: المالة 

اإثازإ.بالقول ولشخصآحر المولقن بأحد لشخص 
نقولأن وتوفيقه اه بعون العفليمة المائل هذه عل والحواب 

والصواب.الهداية تعال اض من منميين 
الأيل:المألأ أمجا 

وأنالرأي من عليه كان ما صعق للإنسان سن فمش 
يرامما إل الأول رأيه عن الرجؤع عليه وجب غيرْ ل الصواب 



.مالط^ب كد

الرحؤعوجوب عل دل وقد الصحيح، الدليل بمقتضى صوابآ 
الراشدينالخلفاء وقول س، رسوله وستة تعال اش كتاب 

الأئمة.وعمل المسالمان 
منقيه تماآعنم ؤ تعال قوله أدلته فمن تحال'' الاه كتاب آما 

قالخكم كان فمتى [. ١٠الأية:]الثّورى، ه. آممه إل ئكثة7 غآو 
اش.كتاب عليه دل ما إل فيها الرجؤع وجب اطه إل الخلاف ائل م

أشووزن َقءأ وألرسور؛إ0 ردوه اسو 4 محوعم ي ؤ تمال؛ وقال 
وئال[. ١٠٩^: لاس، 

ءرشلزي آلهد-ئ اه بمدماإءثآ ^لثتثوديى ئثامح وش ؤ تعال؛ 
]الساء،ه. ممهإوسآءث جه1لم وسبميدء رك م١ وفء الثؤ.ميرا 

اضكتاب عليه دل مجا إل الرحؤع الؤمن؛ن سبيل ومن [. ١١٥الأية: 
ه.رموله وسنة 

منكميمش من ءإنه قوله أدلتها فمن المنة: وأما 
الهديثنالراصدين الألفاء وستة نتي بفعليكم كيرأ اختلافا فيرى 

•منسديءءُ، 
كثيرة.العني هذا ق والأحادث 

المؤمن\نأمير قول أمهرها فمن الراميين: الخلفاء أقوال وأما 
ؤإحوةوأم زوج وهي الشركة ق - عنه اض رمحي - الخطاب بن عمر 

لكوممالثراث من الأشقاء الإخوة مغ حيث أشماء ؤإخوة لأم 
ذللث،يعد قضى ثم التركة الفروض استغرقت، وقد عصبة، 

عامهدا ق قضيت، قد رجل؛ له فقال لأم، الإخوة ُع بتثريكهم 

٠٢٠٤صن نحرمحه تقدم ( ١ ) 



اءالإفترسالءحول 

للأمللإخوة جعلته ت قال قضيت؟ وكيف ت فقال هدا، بضي الأول 
ماعل ذلك عمرت قال شيثآ، والأم الأب من للإخوة نجعل ول( 

وقال، ٢  ٥٣/ ١ ١ ثسة أيى ابن أخرجه نقمي. محا عل وهدا محيتا 
تحاءيمتعك لا ؛ القضاء ق مجوصى لأيا كتابه ق — عنه اممه صي ر— 

ترا->عأن لرشدك فيه نهدي|تا رأيك فيه فراجعت اليوم فيه محيت 
•اياءلل 3، التمادي من خثر الحق محراجعة فإن الحق، فيه 

السالمون^ ٢١افه رخمه — الشافعي فقال I الإحيع وأما 
لقوليدعها أن له يكن ب الذ.ؤ رسول سنة له استبانت مجن أن عل 
•الناس من أحد 

ويقولالقول يقول أحمد الإمام هو فها I الأئمة عمل وأما 
القولعن بالرجؤع صرح كما بالرجؤع يصرح فتارة بخلافه، 

كماعنه برجوعه أصحابه يصؤح وتارة السكران، طلاق بوئؤع 
مجقيمآخفيه مسح ابتدأ فيمن نوله عن الإمام برجؤع الخلال صرح 

الوتارة مسافر، مح يتم بأن القول إل مقيم مسح يتم أنه سافر ثم 
•قولان السألة ق له فيكون برجؤع عنه يْمح دلا يصلح 

عليهوجب الأول رأيه صعق للإنسان تيقن مش أنه والهم 
إخباريلزمه ولا الأول حكمه نقص له يمؤغ لا ولكن عنه، الرجؤع 

عنصادر واكاف الأول الرأيثن مجن كلأ لأن بالرجؤع؛ المستفتي 
الالأول اجتهاده خهلآ وظهور يمثله ينقض لا والاجتهاد اجتهاد، 

هوالأول الاجتهاد يكون فقد الثاق، ق خطته احتمال يمغ 
معصومغثر الإنسان لأن خلافه؛ له ظهر ؤإن الوام، 3، الصواب 

اجتهادْلأاكاز،ولأالأول.3،
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الثانة:المالة وأما 
علمحب أنه وهر الأول المسألة جواب من يعلم فجرابما 

أومحكميفتي كان ؤإن الصواب، أنه له سنن ما إل الرجؤع الإنسان 
Jخلأءهسادقآ.

الثالثة:وأطالم1لة 
يفرقولا سواء، فيها الماص كان نص، المألة ق كان فإن 

علمبنية فإنما الاجتهادية ائل الموأما وآحر، شخص بان فيها 
ولهدامحاله، ق الحكم ل فيها الاجتهاد كان ؤإن الاجتهاد، 

كثرالماس أن — عنه اش رصي — الختناب بن عمر ١^٠٠٢؟!، أم؛ر رأى لما 
الملأيث،الطلاق ق تتايعوا رآهم ولما عقوبتها ل زادهم الخمر شربهم 
بهجاءمت، وما تعال الله كلام من يؤيدْ ما ولهدا علميهم، أمضاْ 
رعلآلإمك<ماد1راؤ ت ذكره جل يقول تعال اطه كتاب ففي السنة 

ءثهمدآلتثه أدقي دءزث< ممم ذى نقل -ثئ؛قا 

تقتضيهبما الثه فعاملهم [. ١٤٦ت الاين ]الأنعام، < ؤإئالضيمزه ببغيهم 
منيلم ؤ وظلمهم: ببغيهم الطيبات هد0 عليهم وحرم حالهم 

[.١٦٠الأية: ]اشاء، ^تانيإهؤالأت،مجه. 
تكررتإذا الرابعة ق الخمر محارمب قتل جاء السنة ول 

تبعلا الأصل ق الخمر شارب عقوبة أن ح يقع، ولر ثلاثآ عقوبته 
القتل•

يعاملأن تقتفى علميه المحكوم أو التفتي حال كانت فإذا 
الممى.محالف لر ما بمقتضاها عومل حاصة معاملة 



اءالإفتحول رسالة 
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القولنبأحد إفتاته ق ولكن وقر ئد الأمر لكن إذا وكيلك 
أوالحج ق بملوف أن مثل حرج فلا الثاف بالقول وأفتى مشقة 

أومكة عن نزح لكونه الهلواف إعادة عاليه ؤيشى وصوء بغثر العمرة 
اشراطبعدم القول عل بناء الهلواف يصحة قيمتي ذلك لغير 

يفعل- اش رحمه — سعدى بن عبدالرحمن شيخنا ولكن فيه. الوضوء 
ماومحن سيفعل ومن فعل من محن فرق هناك ت ل ويقول أحيانآ ذلك 
رّالمني•يبع 

ط ٨٨ا/-  ٠٥١١رحمه - للنووى )ايحمؤع( مقدمات وق 
يفتىأن الصلحة ا،لفتى رأى إذا الصيمرى: قال العالة: الأكسة 

حازتأويل فيه وله ءلاهر٥ يعتقد لا تما وهو تغليفي فيه بما العامي 
عنسز أنه - محه اش رمحي - عباس ابن عن روى كما له رحرأ ذلك 
تال:ثم توبة، له فقال؛ وسأله'آحر له، توبة لا • فقال القاتل توبة 

فجاءالثاق وأما فمنعته، القتل إرادة عينه ق فرأيت الأول أما 
أئتهله.فلم فتل قد مستكينآ 

أرادفالو صورة كل ق مْلردأ يكون لا ذكرنا0 الدى وهدا 
يرىمجن بقول الحد •ع الإحرة ميراث ق يأحد أن مجفمتا أو قاضى 

يرىلا من ويقول كثيرة الركة وأن فقراء أنمم رأى إذا توريثهم 
قلأن ساتغآ؛ ذلك يكن ب أغنياء وهم قليلا المال لكن إذا توريثهم 

شرعي.موجب بلا الاحرين لمصالحة الغير لحق لسقاءل هدا 
والحملالقول ق الصواب حميعآ يلهمنا أن أسأل هداواه 

والاعتقاد.



اسماب مم

الثالثالقمل 
العالمل •سرءت نواتي 

الأوداكائدة 
عالملأي طلبه عند أمور عدة مراعاة من العلم لهيالب لابد 
مزالعلوأ:
ئيه.محصر متن حمظ أولا: 

منأحسن أرى فلا ميتديآ كنت فان النحو، ؟، JLlsjكنت، فإذا 
مجتنثم بركة، وفيه وحاصر وجامع واصح لأنه الأجرومية؛ متن 

Iهونفسه فال النحوكما علم حلاصة لأنها مجاللث،؛ ابن ألفية 
حصاصةبلا غنى افتصى كما الخلاصة الكفاية من أحصى 
قندومكتاب لأنه المستمع، زاد فمتن الفقه ل أما و٠ 
الأحرىالمتون بعص كان ؤإن والتدريس، والحواثي بالقروح 

المسائلكثرة حيث مجن أحسن هو لكن وجه، مجن منه أحن 
•نحدوم إنه حيث ومن فيه، الموجودة 
فيلؤخترقيت ؤإن الأحكام، عمدة فمتن الخديث ق أما و٠ 

لأنهأحسن؛ المرام فلمؤخ هدا، أو هدا إما تهول، كنت ؤإن المرام، 
درحةب؛ن - اش رحمه — حجر ابن الحافغل ولأن للأحاديعث،، خمعآ أكثر 

الحديث*.

التوحيدكتاب مجتن قرأنا ما أحسن فمن التوحيد ق أما و٠ 



اسمؤر متتومة فوائد 

الأسماءتوحيد ق وأما عLاIاترهاب، محمدين الإسلام لشخ 
ابنالإسلام لح الواصطية العقدة ما أحن هممن والصمايتج 

خنكل من حد حرا، وهلم مفيد، مارك جامع كتاب فهو تيمية، 
واحففله.ثمحتصرأفيه متنآ تهللبه 

وماكانألفاظه وتحقيق متقن شخ عل ومرحه صبعله ثانيات 
زاJدأأوناتصآ.

لهنالبمجهمة الفقرة وهده بالهلولأت، الاشتغال عدم ث ثالثا 
ترمححتى أولا الختصرات يتقن أن العالم لهلالب فلأيي العلم، 
يغربقد الهللبة يعص لكن اكلولأت، إل يفيض ثم ذهنه ل العلوم 
قالالغني، صاحب قال قال: آ محالحلس إذا ثم التلولأت محيطابع 

الخاوي،صاحب قال الإنصاف، صاحب قال الجمؤع، صاحب 
يالختصراتايدأ نقول؛ نحن حهلآ وهدا الاطلاع، واسع أنه ليظهر 

فاشتغلعليك، الله مجن إذا تم ذهنك، ق العلوم ترسخ حتى 
يتعلمب من ينزل أن الحسوس بالأمر ذللث، وقياس ؛الهلولأيت،، 

أنعن فضلا يتخلصن أن يستملح لا فانه عميق يحر إل باحة ال

بابمن فهدا موحي، بلا آخر إل خصر من تتنقل لا رابعا؛ 
عليهوتضيع طلبه الهلال_، عل تقطع عفليمة آفة وهد0 الضجر، 

منهجق حطأ فهدا فيه، يقرأ كتاب له يوم كل كان فإذا أوقاته، 
ولافيه، فاستمر العالم كتس، من كتايآ قرراتإ فإذا العلم، طالب، 
هدافإن للاحر، أنتقل نم الكتاب هدا من فصلا أو كتابآ أقرا تقول 

للونت،.مضيعة 



مالعلاب ئت

فوائدفهناك العلمية، والضوابهد المواتي اقتناص ث خامسا 
أرلها، والتعرض ذكرها سدر أو الدهن، عل تهلرأ تكاد لا التي 

وهميها، امممبمها فهذه ، همٌها الحكم بيان إل تحتاج متجدة تكون 
لأتهاأقيدها، أن حاجة ولا عندي، معلومة هده تقول ولا بالكتابة، 

مامهلة هده فيقول بالإنسان تمر فانية مجن وكم نشى، ما سرعان 
محدها.ولا يتذكرها وجيزة قرة بعد ثم فيد، إل تحتاج 

أوونوعها يندر المب المواتي اقتناصي عل احرصى لذللث، 
العلامةكتاب الوصؤع هذا ق ألف ما أحن ومن ونوعها، يتجدد 

بداغمجن فيه جع فقد المواتي، ءابداتع — الله رخمه — القيم ابن 
كلمافن، كل ق جاعع همهو آحر، كتاب ل تحده تكاد لا ما العالوم، 

عالممن فيه تحد ولهذا قيدها، فائدة سْع أو مسالة باله عل محلرأ 
والعلاغةوالنحو، والتفسير، والحديمثا، والفقه، العقائد، 

•وغرها 
بالضوابهد.الاهتمام عف احرص وأيضا 

كلفإن للأحكام، تعليلا العلماء يذكره مجا I الضوابهل ومن 
عليهاتبنى لأما صوابهل؛ تعتر الفقهية للأحكام التحليلات، 
هذهيتتع الإحون بعص أن رسمعمت، حا، احتفثل فهده الأحكام، 
يقومأن الأحسن من وقلت ومحررها، المرح الروض ل الضوابعل 

علةذكر كلما احره إل أوله من المرح الروض تتح ٠لاتفة، حذا 
صعابهل،له العلم أن إذ كثرة، ائل معليها يبنى علة كل لأن يميد، 
كثيرة.حزئيايت، تحته يدحل صابط فكل 

اليشن،عل يتتي فإنه بتجاصته أو ماء ءلهارْ ق ملث، إذا فمثلا 



اسمق هواثدسوئ 
__=====—====^^

صايطآ.وتعبر حكمآ تتر العالة فهدم 
لشك خاذا كان، ما عل كان ما بقاء الأصل بأن يعلل أيضا 

لأننجس؛ فهو نجس تلهارة ق أو طاهر، فهو طاهر نجاسة 
كان.ما عل كان ما بقاء الأصل 

هذهمن عاليه مر كالما ودون العالم طالبا حرص فإذا 
عليهايبني أن الستقبل ق حاول ثم رصبتلها وحررها التعليلأت، 

ونمره.له ير0 قائده هذا ق لكان جزتية ائل م
اجعويسارا، يمينآ يستتها فلا ، الشسجع • مادٌسا 

وأيضآوسسيالاوث،، منهجالث، هذا بأ مجقتنعآ مادمت الهلاJتا عل الممس 
إليهوصل فيما محكر • ساكتآ تبقى لا فيه الترفي عل نفك اجع 

بمنواستعن مميتآ، سيثآ تترقى حتن والدلائل السائل مجن ءل٠لثا 
استعانة،إل المسألة احتاحستا إذا فيما ؤإ-محواك زملائك من به تثق 
المسألةهذه تحقيق عل ساعدق فلأن يا تقول أن تستحي ولا 

الحلمينال فلا أحد، يه العلم ينال لا الحياء الكتٌتا، بمراجعة 
٠مكثر ولا ،جيى مّ

الئانةالمائدة 

الأسياخ؛عن العلم تلقي مراعاته العلم لهلالب ينبغي مما 
عدةفوائد يستفيد؛ذللثا لأنه 

بطونق يقلبا يذهب، أن مجن فبدلا الهلريق، حتصار ا ١
هوومجا رجحانه، سمتا ومجا الرا-ءح القول هو مجا وينفلر الكتستا 
إليهيمد كله، ٥^، مجن بدلأ صعقه، سممتا وما الضعيف القول 
المائلق العلم أهل حلافظ له ويعرض صهل يعلريق ذللثا الحلم 



مالعلاب مم

أنهلاشك وهدا كدا، والدليل الراجح، بيان •ع ثلاثة أو قولن عل 
اسم.الب ّم 

uلمعل يقرأ كان إذا الخم فطالب الإدراك، ي الرعة ٠ ٢ 
ققرأ إذا لأنه الكتب؛ ق يقرأ ذهب لو مما أكثر برعة يدرك فإنه 

التدبرإل فيحتاج والغامضة الثكلة العبارات عليه تمر الكتب 
وجهعل فهمها وريما واُبمهد، الوقت منه يآحد مما العبارة وتكرار 

ببما.وعمل •حهلآ 
القراءةلدلك الرباني؛ن، والخماء الخم طلاب ي؛ن الربط - ٣ 

•لنمه الإنسان قراءة من وأفضل أجدى العلماء عل 
اكالثةالمائدة 

أماالزال، الخم طالب فلحن لالسؤال الحاجة دعت إذا 
إذاإلا يسأل أن للإنسان يبني لا لأنه يسأل، فلا الحاجة تيع ب إذا 

قمثلا يكون فقد السؤال، إل محتاج غيره أن ظن أو هو احتاج 
بياتناإل تحاج صب ائل مفيه ولكن الدرس فاهم وهو درس، 

غبمرهلحاجة والسائل ، ضرْ حاجة أجل س فيسأل الهللبة لبقية 
الإيمان،عن ومأله ج؛ريل جاءه لما س الني لأن كالحلم، 

جبريلررهدا قال! وأثراطها، والساعق والإملأم، والإحسان، 
حاجةالزال عل الباعث، كان فإذا ، دبمكمء^، ثعانمكم أتاكم 

أيضآفهدا غيره ليعلم ومآل غيره حاجة أو وجيه، فسؤاله السائل 
عندهفلأن اممه ثاء ما الناس ليقول مآل إذا أما ، وطيس، وجيه 

رالإملأم.الأيمان أركان بنان باب: الإيمان، مماب لم، مأخرجه )١( 



اسمرا  icjjlaثوائد 

منالعكس وعل غلط، ؛هذا الموال، ممر العلم، عل حرص 
رمحرمفرط، والأول مفزط ؛الثاق حياء، أمحال لا I يقول من ذلك 

الومط•الأمور 
الأستماعحن العلم طالب عند يكون أن يتثغي 'كدللث، 

مالإذا الطلبة فبعض للجواب، الفهم وصحة العال؛، لحواب 
فهمت.ما يقول أن يستحى نحدْ وأحسب، 

فهمتما يقول أن يفهم ل؛ إذا العلم لطالب، يتبغي والذي 
•سلم وتوتثر بأدب لكن 

الرابعةالفائدة 

Iقبن إل ه؛ يشالحفثل 
فتجد، يشاء لمن تعال الله تهبه • م,يزي * الأول القم 

.ا0 ينولا فيحفظه والبحث السالة تمرعاليه الإنسان 
عله نفالإنسان يمرن أن يمعتى ت كسى الثاق؛ والمم 

عليه'اسهال حففل ما ندكر نمه عود فإذا حففل ما ويتذكر الحففذ، 
حفظه,

الخامةالفائدة 

Iنوعان والمناظرة المجادلة 
ومحاريالسفهاء بدللته يماري مماراة؛ محادلة الأول التؤع 

مذمومة.فهذ0 توله يتنصر أن ويريد العلماء 
محمودةفهذْ عليه كان ؤإن الحق لإثبات محادلة '' الثال التؤع 

لهبان إذا الإنسان أن — الحقة المجادلة أي ء ذلك وعلامة ،  ١٠٠٠مأمور 



اسماب مم

لنمهالانتصار يريد الذي المجادل أما الرحؤع، وأعلن اقتغ الحق 
قاللو I يقول إيرادات يورد حصمه، مع الحق أن بان لو فتجده 
تاللو تال: أجيب إذا تم : JUأجيب إذا تم نائل، 
يقبلألا حْلر عليه هذا دهثل لها، منتهى لا ميلة تكون ثم نائل، 

ربماحلوزه، ل ولكن الأحر مع للمجادلة بة بالنلا الحق، قليه 
قالكما وجمرة، ثلث، ق فيبقى الإيراداتر هد0 علميه الشيطان يورد 

يقمنوأيدءآويوأبصنحتث؛اكماثن أفدتيم محبملب ج وتعال؛ بارك اض 
وقال• ٤١١٠الأنة؛ لالأنعام، • بمثهون.ه طمثنؤ-،د ؤ( وثديهم ُِ،ر 

كهليإة ذز؟أ1م ببعتيط يصيبمم آن آس آئايرد مئؤأهاعلم ؤ0 ؤ • تعال اض 
بمولأحي، يا فعليك ، ٤٤٩الأية: ]الأ'دة، • كنيمزن.ه تىآلنايى 

الحقللث، ت؛؛ر، فمتى ، لث، نفح أو غيرك محادلة ْع مواء الحق 
وصدقنا.ؤآمنا وأطعنا، ممعنا فقل 

الصلاةعليه الرسول يه حكم ما يقبلون الصحابة نحد ولهدا 
الاعتراضات.علميه يوردوا أن دون به أجمر أوما واللام 

ؤإطالالحق لبات ؟٦١ المقصود كان إذا المجادلة أن فالحاصل 
فإنههدا، وقتنا ق لاسيما حير وتعلمها وتعودها حير، فهي، الماطل 

القرآنؤ، ثابتآوظاهرا يكون الني،ء أن حتى والراء، الحدال فيه كثر 
إشكالات.علميه يورد ثم والستة 

حتىالمجادلة من يتحرج الناس بعض أن وهي، • مسالة وهنا 
الحنةربض ؤ، ببيت زعيم ®وأنا • بحيث استدلالا حما كائت، ؤإن 
المحل.هدا فيترك كان وإن الراء ترك لن 

الخلق.حن ت باب الأدب، كتاب أبوداود، أحرحه 



العلمؤر متتوعء |واتد 

إطلائآ؛بمحق فليس اض دين ق الراء ترك من ت فالحواب 
هونحاصمه كان إذا محما يكون قد لكن للحق، هزيمة هذا لأن 

قفلانآ رأيت '' نال أصلا، بالدين علاقة له ليس ثيء ل وصاحبه 
حيالبينهما ومحصل المسجد، ي رأسه بل الأحر: ويقول السوق، 
تركمن أما الحديث، ق الذكورة المجادلة هي فهذه وحصام 
الحديث.ق يدحل فلا إؤللاقآ بمحق فليس الحق نصرة ق المجادلة 

السادسةالفائدة 

الذاكرة،>أا هتم أن العلم لهلالس، ينبغي، التي، الأمور من 
•'نوءان والمذاكرة 

ةحلمثلا نحلى بأن النفس، ح مذاكرة الأول: التؤع 
يمعليلثإ، مرت قد مسألة أو المساتل مجن مسألة تعرمحم، لم وحيل 

بعضّهاالمسألة هذ0 ق قيل ما وترجيح الأقوال عرض محاولة ي تأحذ 
مسألةعل وتساعد العلم، ءلاو_ا ^، سهلة وهذه بعقمي، عل، 

السابقة.النافلمرة 

العلملبةإحوانه مجن نحتار بأن الغير، •ع مذاكرة الثال: النؤع 
معهفيجلس له، مجفيدأ العالم، ءلالجv عل له عرنآ كون يص 

قليلا،الأحر عل يقرأ واحد كل ، حهفلاْ ما مثلا يقرأ ويتداكرون، 
عل،قدرا إن أو؛الفاهمة بالمراحعة ائل الممن مسألة ؤ، ي؛نذاكران أو 

والشغبإياك لكن، ويزيادْ، العلم ينمي، ؛يا هذا فإن ذلك 
يفيد.لا هذا لأن والصلف؛ 
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ايايعةالفائادة 

كرامة
قالهما أن ويرى ه، نففتزكي النائي بعضن ب يبتل وهدم 

كيلكذلك، أشبه وما فهونحطيء حالفه إذا غيره وأن الصواب هو 
انتفخمدحوه أئيم وحد قإذا عنه يقال عما أل يتحده اجلدح حب 
علالتكير كيلك بدنه، تحمل عن حليم يعجز حتى انتفاحه وزاد 

الغنينكير، عالمآ اض أدا0 إذا - باض والعياذ — الناس بحضى ، الخلق 
الدينمن المتكبر ءالعاتل المي.: حعل ولهدا يتكبر ربما بالمال 

دلهمإليهم، يتثلر ولا يزكيهم، دلا القيامة، يوم اش يكلمهم لا 
اللكن ، الكبرياء يوجب مال عنده ليس لأنه ، عياب 
ينبغيبل تكرأ، ازداد علمآ ازداد كلما كالغني يكون أن ينبغي 

يقرأهاالتي الُلوم من لأن تواصعآ؛ ازداد علمآ ازداد كلما العكس 
للخالق،وتواضع للحق تواضع كلها وأحلائه ه، السي أحلاق 

للخلقالتواضع ْع للحق التواصع تعارضن إذا حال كل عل لكن 
يقدم؟أتهما 

الحقيسب ان إنهناك كان لو فمثلا للحق، التواضع يقدم 
للحق،تواضع له، تتواضع لا فهنا به، يعمل من بمعاداة ويفرح 
به،تبتم فلا فيلث، تكالم أو أهانك ؤإن حتى الرحل هدا وحائل 

•الحق نصرة من فلأيي 

♦برنم)ي ان، الإيكتاب ملم، أحرجه )١( 



اسمؤ؛ متتوعق هوائي 

العامةالغانية 

•بأمور تكون العلم زكاة 
زكاته،من العلم تشر ت م العالنشر الأول؛ الأمر 

منبثيء يتصدق العالم نهدا مجاله، من بثيء الإنسان محكمايتصدق 
يومأ؛أبقى ومؤنة، كلفة وأتل يومأ أثض العلم وصدئة علمه، 

ومازلناالناس مجن أجيال حا يسني تسمع عالر من كلمة ربما لأنه 
بدرهمنتي وب — عنه الده رصي — هريرة أتج؛ا ؛أحاديث، نتي الأن 

ننتفعالعلماء وكيلك عهده، ي كانوا الدين الخلفاء من واحد 
بلالعلم تنقص لا الزكاة وهده زكاة، وأي زكاة ومعهم بكبهم 

Iمحيل كما تزيده 
شددتكما به إن وينقتس منه الإنفاق بكثرة يزيد 

ثلث،،بلا إليه دعوة به العمل لأن ت به العمل I الثاني الأمر 
يتامونتما أكثر وأعماله بأحلامحه ؛العالم، يتأسون الناس س وكم 

يكونومحي النفس عل الأمن وحال السلامة حال ق يكون ئد النثر 
.بالحق صداعآ فيكون ، النفس عل الخوف، ال حل 

سهدا أن شالت، لا ، ايكر عن والنهؤب ، بالعروقالأمر ' الراع الأمر 
عارفالكر عن والماهي بالعروق الأمر لأن العلم، زكاة 

سالعرفة هدْ س عليه بجٍّط بما قائم ثم للمكر وعارفج للمعروف 
المتكر•عن داض، بالعروق الأمر 



التامعةالمائدة 

تالعلماء و-هتهلآ لخما من الملمإ ؤنالب موقف 
تجهتان له الوقف هدا 

عثرمن عل محب واجب، أمر وهذا الخهلآ: تصحح الأود: 
الوهمهدا عل ينبه أن العلماء أكر مجن كان ولو ان إندهم عل 

أنبمكن وبالسكون واجب أمر الحق بيان لأن الخهلآ، هذا وعل 
أولالحق احترام لأن بالباطل؛ قال من لاحترام الحق يضح 

بالراعاة.

بعضتوهم أويقول آوالخهلآ؟ الوهم بقائل بممح هل لكن 
وكدا؟كدا فقال الماص 

ألاالمصلحة من يكون قد المصلحة، تقتضيه لما ينظر الخواب: 
عندموثوق عصرْ ق مشهور عال؛ عن يتكلم كان لو كما يصرح، 
حْلآ،ومحذا وكدا كدا، فلأن: قال يقول: إليهم، محبوب الماس، 

ففيالحق، يقبلون ولا منه يخرون بل كلامه يقبلون لا العامة فان 
ولاكداوكدا، القائل يقول أن الخْلآ من يقول؛ أن ينبغي الحال هدْ 

يتبعهمجتبوعآ، توهم الذي الرجل هذا يكون وقد اسمه، يذكر 
يغترلملأ يصرح فحينئذ المجتمع ق تدر له وليس الماص من شرذمة 
•وهوحْلأ وكذا كذا فلأن قال فيقول: به، الماص 

الثاؤلل،من الحق بيان لا معاييه بيان يدلك يقصد أن الثانية 
قولأمحي أن يتمتى — باض والعياذ — حامد ان إنمن تع وهذع 

البيعأهل نجد ولهذا الماص، بان فينثرْ مجا لشخص أومحلآ صعيفآ 
أقربإل وينفلرون — اش رحه — تيمية ابن الإسلام شخ ق يتكلون 



ؤراسمسوءع  ٥٠۵١^
)يق(=^=^=^=^ًً===ً======

حالفتيقولون مثلا ويعييونه، قيتثرونه يه يقدح أن يمكن ثيء 
لشذ ومن شاذ، هذا فيقولون واحدة الثلاث الهللاق أن ق الإحلع 

ممر.هذا وأمثال النار، 
قصدهكان ومن الحق إظهار اليان من ئصدك يكون أن المهم 

منفإن التامحى عيوب يظهر أن ةصد0 كان مجن أما ، لقبوله وفق الحق 
قولو هضحه عورته اش تتح ومن عورته، الله تتح أحمه عورة تتح 

عنهاللوم تد؛ع أن حاول عالم، وهم عل عثرت فإذا بيته، جوف 
بالعدالةلهم الشهود العلماء من كان إذا لامسما عنه، تذب وأن 

الأمة.ونصح والخير 
العاثرةالفائدة 

Iالعلم بثركة لمقصود ال 
فهيالبمركة نعرف أن لأيد العلم ق بالركة المقصود بيان قبل 

اشتقاقإل ذلك ويعيدون الثابت® الكثير والخير العلماء يقول كما 
محمعهي الش والبركة ، الماء ■بحْع وهما البركة من فإء1ا الكلمة هذه 
الكثيرةالخيرات هي فاليركة ثادت«، كثير ماذْ واٌّع، مكان الماء 

شءوكل العلم؟ ومن الولد ومن المال من ثيء كل من الثابتة، 
اشلأن فيه؛ البركة سبحانه اش تأل لك — وحل عز — اض أءهلا0 

حثرأكثثرأ.حرمت أعطاك فيما لك يبارك لر —إذا وجل ز ع- 
الفقراءعداد ق وهم الكثير المال عندهم الذين الناس أكثر ما 

الما الأموال من عندهم نحد لهم، بما يتممحون لا لأمم لماذا؟ 
ينتفعولا نمه وعل النفقة، ق أهاله عل يقصر لكن بمصي، 
أنعاليه، محيا بما وبخل حاله هذ0 كانتا من أن والغالسا باله، 



اسماب كت

لكنأولاد عتدْ الناس من كثير تدمها، آفات أمواله عل اه سالط 
إنهحتى الأب، عل رامتكيار عقوق عندهم ، يتغعو0 ر أولاده 

إليهيتحدث العلويلة الساعات صديقه إل محلس _ الولد ي أ_ 
هوفإذا أييه، عند جلس إدا لكنه — أمراره إليه ويقسما به ويأنس 
ولابأبيه، يأنس لا - باض والعياذ - القفص ق ايحيوس كالطير 

رويةحتى ويستثقل أمراره، مجن بثيء إليه يفقئ ولا إليه، يتحدث 
•أولادهم ق لهم محارك لر فهؤلأء والدم: 

علمآاض أعطاه قد الناس بعمى فتجد العالم ق البركة أما 
قولا عباداته، ق عليه الحلم أثر يظهر فلا الأمي بمنزلة لكنه كثيرأ 

يكبهمحي يل الماس، •ع معاملته ق ولا سلوكه، ل ولا أحلاقه، 
علموما لهم، واحتقارا عليهم وعلوا اه عباد عل امتكبارأ العالم 

مثللكان ثاء لو اه وأن اش، هو يالعالم عليه من الدي أن هدا 
الخهال.هؤلاء 

البعلمه. الماس ينتل ل! ولكن علمآ، اه أعطاء قد نحده 
بنفسه، عل منحصر هو بل بتألق، ولا بتوجيه، ولا بتدريس 

الحلمأن مع عفليم، حرمجان شاك بلا وهدا الحالم، ق له اه مارك 
ونثرتهغيرك، علمته إذا العلم لأن العبد؛ اه يعطيه ما برك أس 
Iوجوه عدة من ذللثا عل أجرت الأمة، ؛؛ن 

فتكون- وجل عز - اه لدين نثرأ الحلم نشرك ق أن أولا: 
حتىيلدأ بلدأ البلاد يفح اه ميل ق فالمجاهد لمجاهدين، اس 

شريعةفيها تنشر حتى بالعلم القلوب تفتح وأنت الدين، فيها ينثر 
اش_ءزوحل_.



^^==ً=ءثثقثقث^=
اهحمظآلشريعة فيه أن وتعاليمه، العالم نثر بركة من ثانيا.* 

إلانحفظ لا فالشريعة الشريعة، تحفظ لر العالم لولا لأنه لها؛ وحماية 
الحلم،برحال إلا الشريعة حماية يمكن ولا الحلم، رجال برجالها 

حايةهذا ق حصل بعالمك، الناس وانتني الحلم، نشرت فإذا 
لها.وحفظ افه، لثريعة 

بدينتبصره لأنك علمته؛ الذي هذا إل تحن أنك فيه ت ثالثا 
مثلالأحر من لك كان بص؛رة؛ عل عيداه فإذا - وجل عز - اه 

كفاعلالخثر عل والدال الخير، عل دللته الذي أنت لأنك أجرم؛ 
نثرإليه.ولن لتاشرْ وبركة حير نشرم ق فالعلم الخر، 

إذايريد الحالم علم له، زيادة وتعليمه العلم نثر ل أن • رابما 
أكثروما محققو، لر لما وانفتاح حفظ، ئا استذكار لأنه الناس؛ علم 

لهيأتون أحيانآ عنده الدين فْللابه العلم، ؤللبة من ١لعالم يستفيد ما 
ثيءوهذا يعلمهم، وهو منهم ويستفيد بال، عل له ليست بمعان 
٠مشاهد 

الطالب،س استفاد إذا للمعلم يشض ولهذا 
يشكرهوأن الaلالجا، يشجع أن - له يشغي - العلم أبواب من شيثآ 
عليه،فتح إذا الخنالب أن الناس بعض يظنه ئا حلافآ ذلك، عل 

يعلمصبي هذا يقول الحلم، تضايق عليه، حفيا كان شيئآ له و؛ين 
أنس حوفآ معه، يتنافس أن ذلك بعد ويتحاشى فتتضايق، شيخأ 
هصورس بل علمه هصور س وهذا عليه، حفي فد أمر عل يسه 
عقله.



اوعا_ماب كت

ويفتحوننسيت ما يدكرونك طلبة عليك اش من إذا لأنه 
نشرفواثد من فهذا عليك، اش نعمة من فهذا جهلت، ما عليلث، 
المالين منارنآ القائل قال كما العلم علمت إذا يزيد أنه العلم 

العلم:ق يقول والعلم 
شددتكما به إن وينقهن منه الإنفاق يكثرة يزيد 

إذاولكن ، ام تنأي نقص، وأمكنه كما، به شددت إذا 
يزداد.نشرته 

التعاليم،ق حكيمآ يكون أن العلم نشر عند للإنسان وينبغؤئ 
إليهميأق خلا عقولهم تحتملها التي المساتل الهللبة عل يلقي بحيث 

شيئآفشيئآ.بالعلم يربيهم بل بالمعضلات، 
هو•الرباف الدالم • الرباف العال( تعريف ل بعضهم قال ولهذا 

كباره.قبل العلم بصغار الناس يرب الذي 
يوضعحش حميحآ به يزنى ليس البناء أن حميعآ ننلم ونحن 

يكتملحتى لبنة، لبنة يبنى بل مشيدأ تصرأ فيصبح الأرمحى، عل 
ماإليهم يلقي بحيث العللبة أذهان يراعي أن للمعلم فينبغي ، البناء 

بماالناس محديوا أن العلمام يؤمر ولهذا تدركه، أن لعقولهم يمكن 
يعرفون.

حديثآفومآ تحدث لن إنك •' — عته افه رمحي - عول جمابن قال 
فتنة.لبعضهم كان إلا عقولهم تبلغه لا 

والقواعد؛بالأصول يعتني أن للمعلم ينبغي أيضآ كذلك 
•العلم عليها يبتى التي هي والقواعد الأصول لأن 



الأي الوصول، حرم الأصول حرم من العلماء: تال ومحي 
الطالبةعل يلقي أن فشغي الأصول، حرم إذا الغاية إل يصل 

الذيلأن الحزينة؛ ائل المعليها تض التي والأصول القواعد 
معضلةأتته إذا يهتدي أن يستملح لا الحزئية المائل عل يتعلم 

أصل.عنده ليس لأنه حكمها؛ فيعرف 



ااذاسر؛ااداو_م 

g
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اسماب كت

الأولالرسالة 
العالملهنالب وأهميته الخالق حسن 

منيالله ونعوذ ، ونتنفر0 ، تعينه وئ، نحمده ض، الحمد إن 
ومنله، مضل فلا اه تهدم من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور 
له،شريك لا وحدْ اض إلا إله لا أن وأشهد له. حائي خلا يضلل 

الحقودين بالهدى، تعال اض بعثه ورسوله، محمدأعبده أن وأشهد 
\رادالساعة يدي بين تحال اض يعه كله، الدين عل ليفلهره 

وأدىالرسالة، يبغ منيرأ، ومراحآ بإذنه القه إل وداعيآ ونديرأ، 
الشن،أتاه حتى حهاده حق الئه ق وجاهد الأمة، ونصح الأمانه، 

حديه،واهتدى لدعوته، فاستجاب عباده من ساء من اش ورفق 
وكذبءلاءته، عن فاستكثر عياله من شاء من بحكمته الله وحيل 
البعيد.والضلال بالحران فباء أمره، وعاند حثره، 

الحسن،الخلق عن إلكم أتحديث، أن ل يْليب الإحوة، أنها 
لأنالياطة؛ الإنسان صورة هو العلم أهل يقول كما والخلق 

•صورتئن للإنسان 
وكماعليها. البدن الله جعل الحم، حلقته وهم، ءل١همة، صورة 

ومنهاحن، هوحيل ما منها الذلا٠ر٥ الصورة هده أن خميعأ نعلم 
•ذلك يئن ما ومنها ، ٌكاء قييح عو ما 

ومنهاسيئة، صورة ومنها حنة صررة منها ، وصورة 
بالخلق.عنه يعثر مجا وهذا . ذلك،بان ما 



اسملطالب واهْيته ااخ1ق ئحسي رسالة 
^^==ءصًشم===س====ءس

هو؛إذن ظ-ئق 
يكونوكما عليهاءأ، الإنسان طح الش الماطة الصورة ١١

مطبوطيكون كما الإنسان أن يمعتى كسا. يكون فانه طبيعة الخلق 
عنالخميل الحس الخلق عل محصل ند الخمل الحسن الخلق عل 

القيس!عيد لأشج المى. نال وليلك والمرونة، الكب طريق 
أهمااض رسول يا قال والأناة. الحلم الد، بحهما حصك؛ن فيك ®إن 

اشحيلك بل قال: عليهما؟ اش جبلتي أم بمما نحلقت حلقان 
.عليهماء^، 

وتكونطيعا تكون الفاصلة الأخلاق أن عل دليل فهدا 
كانإذا الخالق لأن المطيع، س أحسن شك بلا الطع ولكن مملمعأ، 
إلممارسته ل محتاج لا له وطثيعة للإنسان سجية صار طبيعثا 

يزتيهاض فضل هدا ولكن تصغ، إل ممارسته ل محتاج ولا تكلف، 
فإنهالطبع سييل عل الخلق حرم من أي هدا حرم ومن يشاء. من 

كماوالممارسة بالمرونة وذلك المهلمع، سبيل عل يناله أن يمكنه 
تعال.شاءاه إن سندكرْ 

إلايكون لا الخلق حن أن إل فهمه يدهب الماس س وكم 
فإنقاصر الفهم هدا ولكن الخالق• معامجلمة دون عاملةالخلق، مل 

الخالق.معاملة ق يكون الخلق معاملة ق يكون كما الخلق حن 
ومعاملة_، وعلا جل — الخالق معاملة إذن الخلق حسن فموصؤع 

أيضأ.الخلق 

ررمحرلهتعال باه بالإيمان الأمر • ياب الإيمان، كتاب لم، مخرجه أ( 
.0(  ٥١٢)ه داود رش ، ٢ ٠ ٦ ٤/ أحد والإمام ِ تصر غ. 



مالعلاب مم

الخالق؟معاملة ق الخالق هوحس فما 
أمورثلاثة محمع الخالق معاملة ق الخلق حن 

يالتصديق.تعال ؛JO، أحبار تلقي — ١ 
رالمملييق.ُالتنفيد أحكامه وتلقى - ٢ 
والرضا.يالصم أقدارْ وتلقى — ٣ 

عز_ اش مجع الخلق حمن مدار عيها أسمياء ُلأية فهد0 
دجل-

باكصديقأحباره تلقي ■ أولا 
اللهحبمر تصديق ي تردد أو شك ان الأتعند يقع لا بحيث 

أصدقوهو علم عن صادر - وتعال سبحانه - الله حثر لأن تعال، 
'حيئٌارَثآايم أنتي ين أصدق ومن ؤ ' نمه عن تعال قال كما القانلن 

[.٨٧الأية: اء، ]الن

مدافعآ-ها واثقآ الإنسان يكون أن الله أحبار تصديق ولازم 
اضأحبار ق تشكيك أو شك، يدحله لا يحيث سا، محاهدأ عنها 

أمكنهالخلق تهدا نحلق ؤإذا رسوله.، وأحبار — وتعال حاه ب— 
سواءرسوله.، أحبار عل المغرضون يوردها شبهة كل يدفع أن 

منكانوا أم منه ليس ما الله دين ف ابتدعوا الدين الملم؛ن من أكامحوا 
ولنصربالسلمان، محلومب ق يهة اليلقون الدين لم^ن المعر 

رمحي- هريرة أي حديث من البخاري صحيح ق ثبت '' مثلا لدلك 
أحدكمشراب ق اليباب وغ ررإذا • قال . الثي أن — عنه الله 

.شفاء«اا، والأحرى داء حتاحيه إحدى ق فان ليترعه، ثم فليغمسه 

ءأحدكم شراب ق اليباب و؛، إدا باب' الخلق، بد■* كتاب الخاري، أحرجه )١( 



اسملطاف أسينه ٠ الخلع/ حسن ق، سالة ٠ ء
^^==غ===ءط===س=ً

إلاينطق لا الغيب أمور ق وهو. اض.، رّمول *محر هدا 
اضقال ند بل الغيب يعلم لا والبشر بثر لأنه إليه؛ اش أوحى بما 

ئ(آمحولآآؤئمح؛إفيلهتٍإ) 
محبالحر هذا .0آ. \لأه: ]llS^، ءقلئيإلأكيخاة4. 

نتلقىأن الحر هذا نحو الخلق وحسن ■حلق بحن نقابله أن علينا 
الحديثهدا ق النبي. قال ما بأن تجزم وأن بالقبول، الخثر هذا 
اليمنعلم ونعلم يعترض. من عليه اعرض ؤإن وصدق حق فهو 

تعالاض لأن باطل؛ فإنه اش. رسول عن صح ما حالف ما أن 
]يونس،• ^ وآ؛ ^٥ آة القثل إلا أدض بمد ونايا يبول؛ 

[.٣٢الأية: 

آخر:ومثال 
منتدنو الشص أن النبي. أمحر القيامة، يوم أحار من 

ميلأو الكحلة مجيل كان سواء ، ميل^، بقدر القيامة يوم الخلائق 
هداوُع قليلة، الخلائق ورزوس الشمس بن المسافة هدْ المسافة، 

الدنياق الأن لوتدنو الثمي أن ح بحزها محترقون لا الناس فان 
رووسمن تدنو كيف قائل يقول فقد الدنيا، لاحترقت أنملة مقدار 

حنهو فما الناس؟ يثقى ثم المسافة -رالْ القيامة يوم الخلائق 
نقبلهأن الحديث هدا نحو الخلق حن الحديث؟ هدا نحو الخلق 

ولاصيق، ولا منه، حرج صدورنا ق يكون لا وأن به، ونصيق 

٠* ٠ * ه فليعم

أرملناؤإنا تعال؛ توله باب الأنبياء، كتاب البخاري، اخرجه حدث من حزء )١( 
منزلا.الحنة أهل أدنى باب؛ الإيمان، كتاب وملم، •ه، ••نومه إل نوحآ 



العو؛إاس مم

—مس=^ً—
ولاحق، فهو هذا ق س الرسول به أمحر ما أن نعلم وأن تردد، 
الفارقلوجود الدنيا أحوال عل الاحره أحوال نقيس أن يمكن 

بانشراحالخير هذا ئل يقبل الومن فإن كذلك كان فإذا العقيم• 
.له فهمه ويتسع وءلمأنينة 

قالخلق حس إن • دالتْلبيق بالتتفيذ أحكامه تلقي ثانيا• 
والتمميذبالقبول الإنسان يتلقاها أن للاحآكام ية بالناض معاملة 

اش،أحكام مجن شيثآ رد فإذا اض، أحكام من شيئآ يرد فلا والتهلبيق 
تكيرأمردها أو منكرأحكمها، ردها سواء اض مع حلق سوء فهذا 
لحسنمناف ذلك فإن •با، بالعمل متهاونآ ردها أو -با، العمل عن 

الخلق"عاض-موجل-•
الإنسان؛عل ساق أنه سك لا الصوم مثلا، لذلك ولنضرب 

أمروهذا ونكاح، وشراب ؤلعام مجن المألوف، فيه يرك الإنسان لأن 
هذايمل - وحل عر - رثه ْع الخلق حن المؤمن ولكن شاقا، 

يصومفتجده ه نفله وتتسع وؤلمأنينة، صدر بانشراح الكليم، 
محسنلأنه الصدر؛ منشرح راض بذللثا وهو الطويلة الحارة الأيام 
العبادةهذْ مثل فيقابل اض مع الخلق ء مي أما • ربه مع الخلق 

اللكان عقباه محمد لا أمجر من محشى أنه ولولا والكراهية بالضجر 
بالصيام.يلترم 

آخر!ومثال 
علثقيلة وهي الناس، بعض عل ثقيلة أنبما ثلث، لا الصلاة 

علالصلاة ارأثقل I واللام الصلاة عليه المي قال كما النافقين، 



اسملهاا1ب وأهمببه |اخ،ق ئحسن رسالة 
ئئ<=س^=س=طًث===سضذ

بةالتالصلاة لكن ، الفجر،اأ*ا وصلاة المشاء صلاة التاضن 
ؤؤأسمتو(اكذI تعال اض قال ه، نفوراحة عينه قرة للمؤمن 
iji^S  ريمقثيإ أتيم تكلون أليق آاثثع؛!ة. عث، إلا ممتأ نإي
غترهؤلاء عل ٠،^، • ء ٤ ٦ ، ٤٥الأيتان؛ ]المرة، لحمن.ه. ثأممإني 

عييقرة ءجعلت، الشي.: قال ولهذا يسيرة، سهلة إتها بل كثرة 
.فيالصلأة«ل" 

تودتا-اأن للصلاة، بالتسة — وحل عز ء اض •ع الخالق فحمن 
آأاأ متلبكنت إدا تمح ميرىن، وعتباك ُُ؛لمّن مسمح وقلبلك 

صلاةإل شوق ق الفجركنت، صليت فإذا وقتها، أقبل إذا وتنتظرها 
ؤإذاالعصر، صلاة إل شوق ق كشت، الظهر صليت ؤإذا الظهر، 
المعرمحتصلت ؤإدا ، الغرب، صملأة إل سوق ؤ، كنت العصر صلست 

سوقق كنت العاء صليعى ؤإدا ، العسماء صلاة إل سوق ق كنت 
الصلوايك.برذ٥ معلق ئالبك، دائمآ وهكدا الفجر، صلاة إل 

Iالعاملامت، ق مثالاثالثا ونضرب 
قصرمحآ تحريمآ حرمه الربا، علينا اض حرم لمعاملات اق 

_؛،^۶ ٣٥١تعال: اش قال كما المرآن 
ماساشئإم ينهء تن مجملة جاءم ث>ا ؤ • فيه وقال • [ ٢٧٥ت الأية 

كتابومنم، الخماعة، ق الثاء فضل باب الأذان، كتاب الخاري، أحرجه ( )١ 
جاعة.ق والمح العشاء صلاة فمل ت باب الساجد، 

عثرةت باب النساء، كتاب رالشاني، ، ١٢٨ص ٣ ج أحد الإمام أحرجه ( ٢١
شرطعل صحح احديث وقال(؛ ٥^١١ ص ٢ ج ،التدرك( ق والحاكم النساء، 

•الدعك، درايفه ؛نرجاء* رل( لم م



يمحر \لإ أنثيي ؛1ثبجاق ص نيش أو ه ص
أنبعد الربا عادإل من فتوعي [. ٢٧٥الأية: ]الغرة، حتإايورك>'.ه. 

باض.والعياذ النار بالخلودق توعده الحكم وعلم الوعظة جاءته 
غيروأما وتسليم. ورصا بانشراح الحكم هذا شل المؤْن 

الحيلبأنولع عليه يتحيل يه، صدره ويضيق يقيله لا فانه الؤمن؛ 
الحقيقةق لكنه ءناءلر٥، فيه وليس كسبآمتيقتآ الريا ق أن نعلم لأننا 

ميئروأ0 ؤ ت تعال اه ئال ولهذا لأخر• وخللم لشخص كب 
•ه . محللموث> وثُ هللمن أأتتيىءفلم رءوش ةلا=ظلم 

[.٢٧٩]اوقرة،الآة: 
فهوتلقيافه، مع الخلق حن موصؤع من الثاك الأمر أما 

التي- وجل عز - اه أقدار أن يعلم وكلنا والرضا، يالصير أقداره 
ملأتم.غر وبعضها ملأتم يعضها حلقه ق يتعدها 

يكونأن محب الإنسان أبدأ الإنسان؟ يلائم الرض هل 
يكونأن محب فالإنسان لا. الإنسان؟ يلائم الفقر وهل صحيحآ. 

يكونأن محب فالإنسان لا. الإنسان؟ يلائم الحهل وهل غنثا. 
يلائمما منها تتنؤع بحكمته وجل— عر — اش أقدار لكن عالمآ. 

.كيلك، كون لا ما ومحنها طيعته، بمقتضى له ويصريح الإنسان 
افه؟نحوأقدار - وجل عز - اه •ع الخلق هوحن فما 

،لك، افه قدره بما ترضى أن نحوأئدارْ افه •ع الخلق حسن 
لكقدره ما — وتعال ميحانه — اه أن تعلم وأن إليه، تْلمس وأن 

هدافإنوعل الحمدوالشكر، عليها يستحق محموة وغاية إلالحكمة 
وستلميرضى الإنسان أن هو أقداره نحو اه ع الخلق حمن 





ماوع1اب كت

عليعتدي أو الخيانة، الناس عل يعتدي رحل كان إذا 
أوالعرض، ل الناس عل يعتدي أو والحناية، بالضرب الناس 

يكفلر لأنه الناس؛ مع الخلق بحن ليس نهدا والخيبة. بالسب 
عليكحق له س موجهأإل كان كلما ذلك إثم ويعغلم عنهم، أذاه 

ضرهما،إل الإساءة س أعظم ْة الوالدين إل اءة نالإمأكر. 
إلوالإساءة الأباعد، إل الإساءة س أعفلم الأقارب إل والإساءة 

النبيةال< ولهدا لك. -جمرانآ لموا س إل الإضاءة س أعفلم الخران 
الواش يؤمن، لا واش يزمن، لا *واش واللام-ت الصلاة ليه ع- 

حارميآس لا الدي ت هال، اف؟ رسول يا من ت نيل يؤمن، 
جارهيآمن لا من ابتة يدحل ررلأ لملم؛ رواية ول • بواممهااأ١، 

الثرور•بواممهااوالواسهي'• 
تبدلأن يعني والحول• الكرم هو الندى الندى، بدل وآما 

تبدلأن هو الناس بعض يقلنه كما ليس والكرم والجود، الكرم 
بدلول الجاه، بدل وق الشس، يدل ق يكون الكرم يل المال، 
قيتوجه يساعدهم الناس حوائج شض سخصآ رأينا إذا المال، 

النامي،؛ان علمه ير ، إليه الوصول تهلعون يلا من إل سئويم 
الندى،بدل لأنه الخلق يحسن نصفه فإنا الناسي، ُان مجاله يبدل 

الحنةالميئة وأنح كتت، حيثما اف *اتق النبي نال واهاJا 
١حن١٠١٢٢ بخلق الناس وحالق تمحها، 

وملم،بواتقه، جارْ يامن لر من إثم • ياب الأدب، كتاب البخاري، أخرجه )١( 
•الجار إيذاء نجريم ■ باب الإيمان' كتاب 

ماًت باب والماله، الر كتاب والترمذي، ، ١٥٣ص ٠ ج أحماو الإمام أخرجه )٢( 



اسملطالب وامعيته الخلق ممن ؤر رسالة 

تعفوفإنك إليك ء أمي أو ظالمت إذا أنك ذلك ومعتى 
الحنة:أهل ق فقال الناس عن العامن اه امتدح وتد وتصفح، 

مثو\ث\فخ0 آكنثل وألممإء يتممونؤ،آلسمإء ءؤأقم، 
[.١٣٤الآ,ة: معمان،هبجياتسضص. 

_؛،ؤثوتتتأآرثِصه. تعال: اش وتأل 
[.١٢٢^: ]\وولأ ^صأوصمأ4. تعال: وتال [. ١٢٣٧^: 
[.٤٠الأيت: ]اكورى، تعالت وقال 
الإساءة،من شيئآ الناس من محي أن قلائد بالناس يتصل إنسان وكل 

أنهالشن علم وليعلم ويصفح، يعفر أن الإساءة هذه من فمويفه 
رuنبينه العداوة تتقال_ا سرق بالحسنى ومحاذاته وصفحه بعفوه 
وثُث1هسنة نلإمت4كا ؤ تعال: اش قال وصداقة. ولاية لل أحيه 

زئ؟ء نيم وى:تق ه\ آتثق ي ه وج ألثقث 
أمالسيئة الأحسن، هو فما [. ٣٤الأة: ضلت، ] .

حاءمحت،كيم، العربية العارفون؛[٧،^^ أيأا وتأملوا الحسنة. الحستة؟ 
نتيجتها.ق الفوري الحديث، عل تدل الفجاثية )إذا( ■ ؛النتيجة 

ئإلأٌتئيثكلآلب> لا، إلذلك،؟ يوفق أحد 
[,٢٠،؛؛; Nlسلت، أ. 

مسألة:هنا وها 
ومأمجورمحمود مج2؛لالقآ الحاق عن العفو أن هدا من نمهم هل 

يه؟

الخالق.حن ياب: الرتاق، ياب، 4 رالدارمي 4 الناس معاشرة جاءي 



اسمب ا مم

*به مرر رمأ محمود طلمآ العفو أن الكلام هدا من نفهم ند 
العفوأحمد،لكن إذا همد العفوإنما أن لديكم معلومآ ليكن ولكن 
ٌبي وو >^ ٠٤محأنحج عكتا ئمن ؤ ت تعال اه ئال ولهذا 

امقرونالعفو فجعل [. ٤٠الأيآت ]الشورى، ه. اؤ.أآ؛ ألهiسيرا 
إصلاح؟العفوغثر يكون آن يمكن يهل بالإصلاح، 

عاليكوحتى عليك اجرأ الذي هدا يكون ئد • نعم ت الجواب 
قلتمادى عنه عفوت فلو والماد، بالشر معروف شريئ، رجل 
بالجريمة؟نحفوأونأحد أن حيتئد، هوالأفضل فما ، اد0 وف، شرم 

إصلاحآ.ذلك ق لأن بالحريمة؛ احد أن الأفضل 
.مندوبء والعفو واجب، ءالإصلاح ت الإصلأم شخ فال 

علمجندويآ فدمنا أئنا ذلك فمعنى الإصلاح فوات العفو ق لكن فإذا 
اه.رحه وصدق • الشريعة به لأق لا وهدا واجب. 

مجنكثير يفعلها مسألة عل أنبه أن أود الناسبة ببمدْ د1نّي 
فيهلكشخص مجن حادثة تخ أن وهي الإحسان، بقصد الناس 
هذاعن الدية فيشلون المقتول أولياء فيأق آحر، شخص يسببها 
حسنمن ويعتثر محمود لسقاءلهم فهل الخاديثا، فعل الذي الجاف 
,تفصيل ذلك ق تفصيل؟ ذلك أوق الخلق 

مجنهوع الذي ايماق هذا حال ي وتفكر نتأمل أن لابد 
هوهل المبالاة؟ وعدم المعرومن؛التهور الناس هومن هل الخاديث 

قديته لأن شخصأ أصدم أن أبال لا أنا يقول الذي الطراز مجن 
باه؟والعياذ الدرج. 

وكمالالتحفظ كمال *ع الجناية منه حصلت رجل انه أم 



اسملطالب واهميت4 ؤرحسن رسالة 

إنت مالحواب يمقدار؟ ثيء كل جعل قد تعال اض ولكن الاتزان 
قحتى العفو ئبل ولكن أول، بحقه فالعفو الثاق الطراز من كان 

دينعاليه لكن إذا دين؟ الميت عل هل نلاحغل أن محب الثاق الهلراز 
.نعفو أن يمكن لا فإنه 

عنهايغفل ربما مسألة وهدم يعتبمر، لا عفونا فإن عفونا ولو 
علهل نلاحظ أن محب العفو قبل إنه نقول لماذا • الناس من كثثر 

ذلك؟نقول لماذا لا؟ أم دين ائت 
الذيالميت من الدية لهدم الاستحقاق يتلقون الورثة لأن 

اشذكر لما ولهدا الدين بعد إلا استحقاض يرد ولا بالحادث أصيب 
;!.١١الآ؛ة: ]1_، فال؛ المثراث 

حصالىإذا ث فنقول هدا وعل الناس س كثثر عل نحفى مألة هدم 
العفوننظرعل ورثته يقدم أن تبل فإنه فمات ما شخمى عل حادثة 

فلاالدية س إلا له وفاء لا دين علميه لكن فإن علميه المجني ال حل 
قنظرنا دين عليه يكن ب التراث، عل مقدم الدين لأن عفو؛ 
يكنام ؤإن أول، العفوعنه فرك المتهورين من كان فإن الحال حال 
يملكفلا مرشدين غثر لكنوا فإن عاليه المجني ورثة ل نثلرنا منهم 
فالعفوقمرشدين لكنوا ؤإن علميه، المجني عن حقهم إسقاط أحد 
أفضل.الحال هدْ 

وهوْنالناس، عن العفو الخلق جس س أن ت والحاصل 
منوالعفو إر>سقاءل، ؤإمجا ، لء3لاء إما الندى بدل لأن الندى؛ بدل 

.الأمشاط 

وضدالوحه، طليق الإنسان يكون أن فهي الوجه طلاقة وأما 





اسملطاف امسه ٠ اوخ1ع1 حسن سالاداI |1 ء

توالسلام الصلاة عاله الغي قال ولهذا • الخلق حن من وأقارب 
.لأحلءاه وأناخيركم لأمحله محركم حتركم *1ن 

الناس،•ع الخلق محن الشديد الأمف •ع الناس س وكثير 
كيفاللحمائق. وقلبا محنأ وهذا أهاله •ع الخالق محس لا ولكنه 
أحقفالأئارب الأقارب؟ •ع الخالق وتميء الأباعد ح الخلق محن 
يارحل: قال ولهذا والعشرة. الصحة إليهم محن ان الناس 
قال:صحايش؟ أوبحن بصحايم اكاس أحق امن ت اش رسول 
قأبوك. ت قال من؟ ثم ت تال أملثا، ت تال من؟ نم ت قال أملثه، 

.اكاكهأوالرابمةأص 
والأصحاب،الأمل مع العثرة ان سإحإن والحاصل 

الراكزهدم ق لما ويغض الخلق، حن من ذللشر كل والأقارب 
الخلقإحسان عل نمرمم بحيث الشياب، وحول نستغل أن الصيفية 

ندتربية يدون العلم لأن وتربية؛ تعليم ُّراكز الراكز ءذْ لتكون 
مزديآالعالم يكون التربية •ع لكن • نفعه من أكثر صررْ يكون 

ماكانغسرآنءوئهصؤ تعال؛ الده قال ولهذا ٠ اكصردة لنتيجته 
أميئن محن إأكاءد،َثممأؤبجادائ، ثم دألدآدة دآلثكأ ألكتب 

[.٧٩]ألصران،الآة: 

باب:الكاح، كتاب ماجه، وابن ، ٤٧٢-  ٢٠٠ص ٢ مد احد الإمام أخرجه )١( 
.٣٠٣.٣٠٢حنساشرةس،راسيجم٤ص

انمحية،بحسن الناس أحق من باب• الأدب، كتاب اليخاري، أحرجه )٢( 
٠به أحق وأمما الوالدين ير ■ باب رانملة، الر كتاب 4 ومسلم 



اسماب مم

لعبادمربيآ يمعنى ريانيا الإنسان كون أن العلم فانية هذه 
اه.شريعان عل اض 

ميدانآءبعالوها أن عليها القاJ٠ين من نأمل التي اداكز فهدم 
الخالقفحسن الخلق. حمن ومنها الفاصلة الأحلاق ل للتابق 

بالهلعالخالق وحمن — تقدم كما — بالتهلح ويكون بالعلع يكون 
ئرلوهو بدليل ذلك عل وأتينا ٠ بالممليع الخلق حسن من أكمل 

وحمن. ، الهعليهما٠٧حملك، ابل واللام الصلاة عليه الرسول 
الخالقحسن لأن كثيرة؛ مواحلن ق الإنسان يفويت، محي بالتهلح الخالق 

يثيرما كل وحول عند تذكر ؤإل معاناة ؤإل ثمارمة إل محتاج بالمملبع 
تمحال واللام الصلاة عاليه الرمول إل رجل جاء ولهذا الإنسان، 

ررلأI محال مرارأ فردد تغمحسس،ااا ءلأ محال؛ أوصني، اش رسول يا 
الشديدليس I١١ واللام الصلاة عليه الني وقال ، تغضس،هأآ، 
.، ((١٣الغضب عتل ه نفيمللثا الذي الشديد ؤإنما بالصرعة، 

.المصارعة عند الرجال يغلب، هوالذي والصرعة 
يصؤعالذي ، الغضب، عند نفسه يمللث، الذي الشديد إنما 

عنده نفالإنسان ومناك ٠ المديد هو الغصمب عند ويملكها نفه 
تنفذفلا غضست، فإذا الأخلاق، أح—امن من يعتثر الغضب 
محائمأكتمت، ؤإذا الرجيم، الشيهنان من باض استعذ ، الغضب، 

.نندم )١( 
الغضب.ص الخدر ت باب الأدب، كتاب ا-محرحهالخارى، )٢( 
الركتاب لم، ومالغضب، من الحذر باب• الأدب، كتاب البخاري، احرجه )٣( 

الغضب.عند نمه يعلك من فضل ت باب ، والصالة 



اسملطالب واصته الخلق حسن رسالادي 

فتوضأالغضب بك زاد ؤإذا فاص1؛ع، جالسأ كنت ؤإذا فاجلس، 
محك.يزول حتى 

حنوأن ومملح طع الخلق حن إن نقول؛ أننا والمقصود 
عاليهوسهل الإنسان محمجية يكون لأنه الأفضل؛ هو بالهلح الخلق 

المواقف.بعفى ي يفوته قل التهلع ولكن موطن، ل كل 
أنيمعنى بالاكتساب يكون الخلق حسن إن نقول كذلك 

يكونالخالق؟ حسن الإنسان يكون فكيف ه، نفيمرن الإنسان 
Iبالاق الخلق حسن الإنسان 

ينفلر• اه رسول وسه اذإه كتاب ق ينهلر بأن • أولا 
رأىإذا والمؤمن العفليم، الخلق ذلك مدح عل الدالة النصوص 
يقومسوف فإنه الأعمال من أو الأحلاق من شيتآ تمدح النصوص 

له

وأمانتهمبعالمهم الوثوق والصالحقن الأحيار محالة ثانيا؛ 
والخليسالصالح الخلس ،امثل والسلام: الصلاة عله المي يقول 

صاحيامن يعدمالثا لا الحداد وكير السالث، صاحي، كمثل السوء، 
آوثو؛الث،محرق؛اونالث، الحداد؛ وك؛؛ر رمحه، آوتحد تسريه إما المسك: 

.أوتحدمتهرمحاخيثة*ل*، 
بحمنعرفوا مجن محاحيوا أن اب الشبا ايأفعليكم 

حشالأعمال، وممامم، الأخلاق اويء معن والبعد الأخلاق، 
الخالق.حسن عل ببما تستعينون مدرسة الصحبة هذ0 من تآخذوا 

,السك وبيع الغطار ق باب؛ اليهمع، كتاب اليخاري، أخرجه )١( 



اسماب مم

ميءحلقه، سوء عل يترتب ماذا الإنسان يتأمل أن ثالثا؛ 
بالوصصمذكور الخلق وميء مهجور، الخلق وميء ممقوت، الخلق 

يبتعدفانه مدا إل يه يفقئ الخلق سوء أن ألإنسان علم فإذا • القبيح 
محه.

رسولهوصنه يكتالأ المتمك^ن مجن محعلنا أن تعال اظه نأل 
الدنياق يتولانا وأن ذلك، عل يتوفانا وأن وباهلنآ ءلاهرأ .ؤ 

إنهرخمة منه لنا تهب وأن هدانا إذ بعد قلوبنا يزيغ لا وأن والاحرة، 
*الوهاب هو 



)قأ(=
ومولهناسهاسبابه اساء بي، رسااءؤرالخلاف 

الثانةالراه 

ومرئفئامنهأسابه العالماء يئن الخلاف 

إليه،ونتوب ، ونتغمر0 ونمتعينه، ، نحمادْ ه، الحمد إن 
فلاافه يبمدْ من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من ياه ونعوذ 
وحدْاه إلا إله لا أن وأشهد له. محادي فلا يضلل ومن له، مضل 

وعلعليه اطه صل ورسوله، محمدأعبدْ أن وأشهد له، شريك لا 
تسليمأ.وسلم الدين يوم إل يإحان تبعهم ومن وأصحابه آله 

نآءإث مة ;iS ^٠ ئق ه أتتوأ ٠^١ أفيق >:ذآةا 
ؤ.مآنسآمح'رمأمحيى[. ١١٠٢^: ]ألءصان، مزن.ه. 

بميخكئ١ئئةمحأه

ه.ؤ عظيثا ى ^ ١٠ص نئ؛يإم ه ثيع رش دمذم نتثفر 
[.٧١، ٧٠الأتان: ]الأحزاب، 
بعد؛أما 

سأل،وقد الكثيرين، لدى اوله الشالوصؤع هدا يثير ند فإنه 
منغيره يكون ند الذي العنوان وهذا الوصؤع هدا لماذا البعضن 
منه؟أصم الدين مائل 

كثيربال يشغل الحاصر ونتنا ق وخاصة العنوان هذا ولكن 
أماوذللث، العالم، محللبة من حش بل العامة مجن أنول لا الناس، من 



اسمب ا مم

وأصحالأنام، وبثها الأحكام نشر الإعلام ومّاتل ق كثرت 
ممرعند تشكيلث، بل تشويش، مصدر وفلان فلأن فول بتن الخلاف 

الخلاف،مصادر يعرفون لا الدين العامة مجن سئما لا الناس، مجن 
نظرىق له الذي الأمر هدا ق أتحدث أن أسمن وباه رأيت لهدا 
•ادلم\ن عند كير سأن 

الخلافأن الأمة هده عل — وتعال تيارك — اف نعمة من إن 
كانؤإنما الأصلية، ومصائره دينها أصول( ق يكن م الأمة ؛؛ن 

أنلأبد أمر وهو الحقيقية المسلمين وحدة تمي لا أشياء ق الخلاف 
يأقيما عتها أتحدث أن أريل التي العناصر أجالت وقد يكون، 

اشكايإ من فهموه مما لم\ن الماجمع عند االعلوم من ٠ أولا 
وهداالحق ودين بالهدى محمدأ بعث تعال اش أن . رسوله ومنة 

كافيآ،سافيآ بيانآ الدين هدا يثن ند اض. رسول يكون أن يتضمن 
بكلالضلالة يناق بمعناه الهدى لأن بيان، إل يعده محتاج لا 

عز- اش يرتضيه لا باحلل دين كل يناؤ، بمعناه الحق ودين معانيها، 
عهدهي الناس وكان الحق، ودين بالهدى بعث اه ورسول - وجل 

فيحكمإليه التتانع عند يرجحون — عاليه وسلامه اش لرات ص— 
فيماأو اش، كلام من قيه تنتلفون فيما سواء الحق لهم ويبتن بينهم 

ينزلذلك بعد ثم حكمها، يترل لر الض اش أحكام من فيه بجتلفون 
عزه^سألونك فوله القرآن 3، نقرأ ما أكثر وما ب، مينآ القرآن 

إليبلغه أن ويأمجرْ الشال بالحواب نييه — تعال — اش فيجيب كدا 
ق١ل_.، 



وعوقهناعنهاساءاسيابه بين اJخلأف ؤ| رساى، 

ه.٠ لهكالأ ثييج آست ^٤ آقأ نأي عقئ أش أتم ؤدئ،اوأ 

[.٢١٩الأة: ]الترة، ^^لمسث؛ر0ه. 
ؤينيمأيآمؤأأش وآإنّمل ف آ/تعمال م آمح؛ثالي عن 1ءلوعك ئؤ 

]الأنفال،ه. إئِآعإ كند إن ووٌنمقي أق نأطيمرأ محيمظم يات 

ووسيألكج ءيت.هكابج، ئ ء آلآه-لآ م ؛^^ ٩٠ؤ
تأثأاقئ م آلإ نوئ صبوه من أكنحك مأمأ بمآن ألؤ 

.ه . مفنيي املطم أقد وأددوأ آبجثبمثا محن أكمحيتذ 
[.١٨٩الآة: ]او؛رة،

ايئهتئاتتيت^دطصث ؤ
أسعند آكئ ينه ٌ، ثلمج ٢^١^ رأكتجي ي، ْفمر رم 

^مح،ثمءند.ابذممح
ه1وقتقثئثْعاح مثن ء دينه ض ج ينئدد وس آتثْكمحأ 

محبجسمأق\ثتابم
 -.[.١٢١٧^: ]١^، ^^١

الايات.من ذلك ض إل 
الشريعةأحكام ق الأمة احتلمت الرسول. رقاة يعد ولكن 

مصائرها.وأصول الشريعة، أصول عل لاتقخي اش 
أسبابه.يعفى شاءاس إن سنبين احتلاف ولكنه 
العلمذوي من أحد يوحد لا أنه الشن عالم نعلم *همعآ ونحن 



اسماب مم
ةس

وستةاش كتاب عليه دل ما ثنالف ردينهم وأمانتهم بعالمهم الوثوق 
والديانة،بالعالم اتصفوا من لأن وتصد؛ عمد عن . رسوله 

سييرْاه فإن الحق رائده كان ومن الحق، رائدهم يكون أن فلابد 
ينيهل للدؤ التتءان ولثن.ئآ ؤ ت تعال توله إل واسمتعوا له. 

وثديأرؤ ياؤك محق مذ  ٤٥ؤ [. ١٧الأية: .^، ]١٥ه. . مدكي 
>،_U[.الآات: ]الدل،^ىسثىوئ.. 

قالخطأ منهم محدث أن يمكن الأئمة هولأم مثل ولكن 
تبل،من إليها أشرنا التي الأصول ل لا - وتعال بارك - اش أحكام 
—تعال — اه وصفه كما الإنسان لأن يكون، أن لأيد أمر الخطأ وهدا 

[.٢٨\لآن• ]ص، ؤثئلق7لإصشيئا.. بقوله: 
إحاطتهق صعيف وهو ؤإدراكه، علمه ق ضعيف الإنسان 

ونحنالأمور. بعض ق منه الخهلآ يع أن لأبد وليلك وشموله، 
لالعلم أهل من الخطأ أمجاب من عليه نتكلم أن أردنا ما نجمل 

الوبحر كثيرة، أمجاب الحقيقة ق أنها •ع جعة الالأتية الأسباب 
أمجابيحرف، العالم أهل يأثوال الصير والإنسان له، ساحل 

يأقبما تجملها المنتشرة، الخلاف، 
الأول:السمس، 

حكمه.ق أحطأ الدي الخالق، هدا ييغ ب الدليل يكون أن 
ليكون بل الصمحابه، بعد فمن حاصا لى يس، الوهدا 

هدامن للصحاية ونحا مثالن ونضرب ٠ يعدهم ومجن الصحابة 
الوع:



دحءءءءء^ء——

وغيرهأ الخاري١١صحح ق ستا بما عالمنا إننا 1 الأول 
إل— عنه اش رصي * ~الخهالارب ين عمر أمر ٌام حينما 

الطاعون،وهو وباء فيها أن له ذكر الهلريق، أثناء وق الشام، 
فامتارس عنهم اهه —رصي الصحابة ياستثار وجعل فوقفا 

الأرجحوكان . . رأيتن. عل ذللئا ق واختلفوا والأنصار الهاجرين 
جاءوالمشاورة الماواولة الْ هاء أثنوق الرجؤع، بالقول 

منعندي إن فقال: له، حاجة غاناق وكان عوف، بن عثدالرخمن 
أرضق يه سمعتم ءاذا ت يقول اه. رمول سمعته علمآ، ذللثا 

ذكانفرارأمنه• نحرجوا فلا فيها وأنتم وتع يإن عليه، تقدموا فلا 
حتىوالأنصار، المهاجرين مجن الصحابة كبار عل حافيآ الحكم هدا 
الحديأّثه.٠^١ فأحيرهم عبدالرحن جاء 

-عنه اض رصي - مبه طالأي بن عل كان احر: مثال 
ماتإذا الحامل أن يريان — عنهما اش رصي — عباس بن وعبداش 

أو. وعثر. أشهر أربعة من الأجلتن، بأطول تعتد زوجها عنها 
تنقصلر لعشر أشهر أربعة نل الحمل رصعت فإذا الحمل، وصع 
انقصمتاؤإذا وعشر، أشهر أربعة تنقغى حش وبقيت ءتدْ العدة 
تضعحتى عدما ق بقيت الحمل تضع أن نل من وعثر أشهر أربعة 

بمصئ لبمله0 سمكن ؤ يقول؛ تعال اش ن أل، 

تباب اللام، كتاب لم، ومالغار، _، Jb-ت باب الأنيياء، كتاب البخاري، )١( 
.والكياتة واسر؛ الaلاءون 

كتاب؛.وملم، :  iiTالهللاق، محورة النمير، كتاب البخاري، صحيح )٢( 
الخل.بوصح وغيرها زوجها عتها المفا عدة انقضاء باب؛ ، الهللاق، 
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٤[.الأة: ]اسملاق، خمتهزه. 
ء2،ء

أنسهنأدت-؛ايؤثنن ثيددعة يتم يهنهون وأقة غ ت ؤيقول 
[.١٢٣٤^: _، ٢^٤^^٠؟^. 

مامحن ابمع وطريق وجهي، وجموص عموم الايمحن ومحن 
نحمعهما،الش بالصورة يزخذ أن وجهي، وخصوص عموم بينهما 

-عنهما اض رصي - ماس وابن عل ملكه ما إلا ذلك إل طريق ولا 
حديثق اش رسول عن ثبت فقد • ذلك فوق السنة ولكن 
رصوللها فآذن باليال روجها موت يعد نفت أحها الأسلمية مبيعة 

تممىالتي الْللاق محورة بآية نأحد أنتا ذلك ومعنى تترؤج، أن اض 
آلأتالؤمحكت ؤ I تعال محوله عموم وس الصغرى، النساء سورة 

المنعالم أعالم وأنا ٤[. الأة: ]سق، 
يذهباولر قطعآ، به لأخذا عباس وابن عليأ باغ لو الحديث هذا أن 
•رأتبمما إل 

الثال:السبب 
ورأىبتاقاله، يثق لر ولكنه الرجل باغ محي الحديث يكون أن 

نضربونحن منه، أمحوي يراه بما فآخذ منه، أمحوي هو لما محالف أنه 
أنمهم.الصحابة ق ولكن الصحابة، بعد فيمن ليس أيصآ، مثلا 

ثلاثآخر زوجها طلمئها — عنها الله رصي " محيس"بتت فاطمة 
ولكنهاالعدة، مدة لها نفقة بشعير وكيله إليها فأرسل تطليقات، 

فآخيرهاالنيئ. إل فارتفعا تآخيه، أن وأبت الشحثر سخطت 
والميانةأياما، لأنه وذك ، سكنى^أولا لها نفقة لا أنه المي. 

لها.مئة لا ثلاثآ الطلتة باب؛ الطلاق، كتاب ملم، صحيح 



1 ٠ اساءاسايه  ijuسا1ءق ٠ MA_تا،
^^=ث=ق=—محثض=

نإنؤ • تعال لقوله حاملا كون أن إلا زوجها عل مكنى ولا مئة لها ليس 
٦[.١^: اسلاق، ] .

عليهحفيت — وعالمأ فضلا عنه ناهيك، — عنه ان رصي — عمر 
فاطمةحديث، ورد والمكض، الممقة لها أن فرآى السنة، هدم 

ندرىلا امرأة لقول ربنا تول أنرك فقال؛ نسيت ند أما باحتمال 
اممهرصي " "عمر الؤمنر^ أعير أن معناه وهدا نين؟ أم أدكرُت، 

مجندونه ومن لعمر يع كما وهذا الدليل، هدا إل يْلمثن لر — عنه 
أتيعمن بعدهم لمن أيضآ يبع اكابعئن، مجن دوئأم ومن الصحابة 
الإنسانيكون أن القيامة، يوم إل بل هدا يومنا إل وهكذا التا؛عان، 

فيهاالعلم لأهل أقوال من رأينا وكم الدليل، صحة من واثق غثر 
ويراهاما فيآحذون صحيحة أنها العالم أهل بعض يرى أحادسثا 

عنبنقلها الوثوق لعدم نفلرأ تها يآحذون فلا ضعيفة، الأحرون 
اش.•رمول 
اكالث:السبب 

ينمى،لا من وجل نسيه، ولكنه بلغه ند الخديثا يكون أن 
اية(ينسى ند بل حديثآ، ينسى ان إنمن كم 

نسيانآ،آية فأممعل أصحابه ق يوم ذات صل اه. رسول 
صلاتهمن انصرف، فلما - عته اه رصي - كب بن أي معه وكان 
وقدالوحي، عاليه يزل الذي وهو ذكرتيها،ااأ كتحت، *ملأ قال: 

هئلمسثثابجه•ربه: له قال 
٧[.٦، الابمان: ]الأمل، 

)ا(ممومءضعبمصؤمأا.



|لدماب عت

قصة— نسيه ولكنه الإنسان ئد يكون مما أي — هدا ومن 
حينما— عنهما الله رصي - يامر بن عمار ح الخطاب بن عمر 

أما. أ وعمر١١عمار حيعآ فأحتبا حاجة، ق الله رسول أرسلهما 
قفتسمغ ، الماء كطهارة الراب طهارة أن ورأى فاجتهد عمر 

كانكما التراب، بدنه يشمل أن لأحل الدابة، مغ كما الصعيد 
مئال- عنه اه رصي - عمر ا أموصل، الماء يشمله أن محب 
وقالالصواب، إل فأرشدهما . اطه رسول إل أتيا ثم • • • يصل 

بيديهوصرب - هكذا ؛يديالث، تقول أن يكفيلث، كان إنما I لعمار 
كفيهوءلاهر الي٠ين، عل الشمال مسح لم واحدة، مرة الأرصى 
حلافةق الحديث حدا محدث — عنه اض رصي — عمار وكان ووجهه 

هداما له؛ وقال يوم ذات لعام عمر ولكن ذللمثا، قبل وفيما عمر، 
رممولبعننا حينما تذكر أما وقال فأحبمر0 به؟ محدث الذي الحديث 

قفتمرغعت أنا وأما تصل، فلم أنتا فأما فأجنبنا حاجة، ل اض 
.وكذا، كذا تمول أن يكفيك كان ®إنما المجي. فقال الصعيد، 

إنعمار: له فقال عمار، يا افه اتق ت وتال ذللث، يذكر لر عمر ولكن 
لهفقال فعلمت، به أحدث لا أن طاءتكا مجن عل الله جعل بما مشتا 
أننى فعمر — الناسي به فحدث يعتي — توليمتا ما نوليك عمر 

الحدثحال هوق كما الحنابة حال ل التيمم جعل النك،. يكون 
اللهرصي — عود مبن عبداه ذللث، عف عمر ناع وفد الأصغر، 

قمنافلوة - عنهما اه رمحي - مومى أي ويتن بينه وحصل - عنه 

tياب الخيضؤي، كتاب ومسلم، صرية، التيمم باب• التيمم، كتاب اليخاري، ^١، 
التيمم.



قنتا•ته ٠٠٠ اسماءاسايه هئ ٠*• سالت ٠ سِ 
^==ءسد==س==سء

أنتر أل؛ ت عود مابن فقال لعمر، عمار قول عليه فأورد الأمر هذا 
ماعمار، قول من دعنا • مومص أبو فقال عمار بقول يقغ ب هممر 

شيئآ،مسعود ابن يقل فلم الادالة، ، uTيعني الأية هذه ل تقول 
الحتبأن يقولون الذين الحماعة •ع الصواب أن ق شك لا ولكن 

الإنسانأن والقصود يتيمم، حدثآأصغر الحدث أن كما يتيمم، 
معذورا،به يكون قولا فيقول الشرعي الحكم عليه فيخفى ينسى قد 

معييان.هذان بمعذور، فليس الدليل علم من لكن 
*ارابع الجب 

الراد.حلاف منه وفهم بلغه يكون أن 
منوالثاق الكتاب، من الأول مثالن، لذللث، فتضرب 

السنة:

سمر1وءآوعق َقم ؤإن ؤ تعال؛ قوله القرآن من - ١ 

[.٤١٢الأة: ]النماء، ضتاق\ه. 
لامست—م^أو معنى ق — الله رحهم — اء العلما'محتلما، 

•احرون وفهم اللمس، مجطلق الراد أن منهم بعضن ففهم • النساء^ 
الخ٠اعبه الراد أن آحرون وفهم للشيرة. الثير اللمس به الراد أن 

عنهمااممه رمحى - ماس ابن رأى الرأي وهدا 
أنهيرى من ح الصواب أن وجدت الأية تأملت ؤإذا 

ءلهارْالماء، طهارة ق نوعئن ذكر - وتعال سارك - اش لأن الخماع؛ 
وةبد!دجوتمقوله: الأصغر ففي والأمر. الأصغر الحين، 



اسماب هت
^=ًء====راعأ

.ه. جنافاطهروا. كئتم الأكرفقولهث أما ٦[. الأية: لالأممة، 
موجاالطهارلإنأيضأ يذكر أن واليان البلاغة مقتضى وكان • الأية 

الغائط^من منكم أحد جاء ^أو تعال؛ فقوله التيمم لهارة ؤل 
لامستمءرأو ت وقوله • • الأصغر. الحدث ءلهارْ موجب إل إثارة 

جعلناولو . الأكبمر. الحدث ء؛لهاره موجب إل إثارة الناءه 
من٠وج٠ين ذكر الأية ق لكان اللمس، بمعتى هنا ة الملام

منلثيء ذكر فيها وليس الأصغر، الحدث ٍلهارة موحات 
بلاغةتقتضيه ما حلاف وهدا الأير، الحدث ؤلهارة موجبات 
إذا؛ قالوااللص مْللمق به الراد أن الأية مجن فهموا فالذين القرآن، 

لشهوةمسها إذا أو وصوؤْ، انتقفى الأنش يثرة ذكر إنسان مجس 
قالانتقاض عدم والصواب ستقض، لا شهوة ولغير انتقص، 
إلذهب ثم نسائه، إحدى فثل اش. رمول أن روى وفد الحالين، 
بعصا.بعضها يقوى ٍلرق مجن جاء وقد ، يتوضألأ، وام الصلاة 

الأحزاب،غزوة مجن اش. رسول، رجع لما " الستة من - ٢ 
فاحرجالسلاح نفع ل؛ إنا ت له فقال، جبريل جاءه الحرب عدة ووضح 

ارلأI وقال بالحرؤج أصحابه اض. رسول فأمر ئريفلة، بتي إل 
احتففقد الحا.يث، ، ^^٠١٢مي ق إلا العصر آحل. يصين 

الوصوءيابت العلهار؛، كتاب داود، وأبر ، ٢١٠ص ٦ ج أحد الإمام أحرجه  ٢١)
كتابماجه، وابن القبلة، محن الوصوء ت باب الهلهارة، كتاب والرمحد.ي، القبلة، مجن 

الوصوءترك ت باب الهلهارة، كتاب والن.-اني، النبلة، محن الوصوء ث باب الطهارة، 
.١  ٢٠ص ١ - ج واليهقي ،  ١٣٨ص ١ ج. والدارقيي القبلة، محن 
كتابلم، وموايللوب، لب  ١١٠١١صلاة باب؛ الخوف، صلاة كتاب البخاري، )٢( 

•بالغزو ا،لثادرة باب؛ الجهاد، 



إلالبادرة الرسول مراد أن فهم من فمنهم • فهمه ل الصحابة 
حانفلما ، ئربملة بني ق وهم إلا العصر رنت يآق لا حتى الخروج 

يرجأن إل يؤ"حروها ول( صلوها الطريق ل وم العصر وقت 
وقتها•

إذاإلا يصلوا لا أن اض رسول مراد أن فهم• من دمنهم 
عنفأحرحوها تريفلة ض وصلوا حش فأحروها قريظة بش وصلوا 
وقتها•

لأنوقتها؛ ق الصلاة صلوا الذين •ع الصواب أن ريب ولا 
.مشته نص وهدا محكمة، وقتها ق الصلاة وجوب ق النصوص 

الخلافأسباب من إذن • الحكم عل التشابه بحمل أن العي( وطريق 
السببهو وذلك، ورسوله، اض مجراي حلاف الدليل من يمهم أن 

الرابع•
تالخامس السج، 

بالناسخيعلم ولآ متسوخ لكنه الحديث، بلغه قد يكون أن 
والعالممنسوخ، ولكنه مفهومآ منه والراد صحيحآ الحديحا فيكون 

يعلمحتى النسخ عدم الأصل لأن العذر؛ له نحينثد بنسخه يعلم لا 
.الناسخ 

يصغماذا — عته اه رصي — سعود ابن رأى هذا ومن 
التهلبيقللمصل يشرع الإسلام أول ق كان ري؟ إذا بيديه الإنسان 

ثمالإسلام أول ل المثرؤع هو هذا • ركتيه ب؛ن ويضعهما يديه بع، 
قوتبت • ركتيه عل يديه يضع أن المثرؤع وصار ذلك نخ 

—عنه اش رصي — مسعود ابن وكان النسخ، وغيره البخاري صحيح 



اسماب مم

عالقمةجانبه إل فصل يديه، يطبق فكان بالمخ، يعلم لر 
—عنه الله رصي _ ولكنه ركبهما، عل يديهما فوصعا والأسود، 

بالمخ،يعلم ب لأنه ئاذا؟ ٠ . بالتطييق. وأمرهما ذللث، عن نهاهما 
ثنثاأس* لاهلإاذ< رؤ تعال تال ه، نفإلاومع يكالم، لا والإنسان 

همحد(س1ثتودنا
 .[L1I ،٢٨٦؛،؟؛!: _؛.]

تالمادٌس السب 

إخماع،أو نص من منه أقوى هو بما معارض أنه يعتمد أن 
هويما معارض أنه يرى ولكنه المستدل، إل الدليل يصل أنه لمعنى 
أكثروما الأئمة. حلان، ق كشر وهدا أو؛•؟L؛؛، نص من منه أقوى 

إخماعآ.يكون لا التأمل عند ولكنه الإخماع، ينقل محن نجع مجا 
علأخمعوا قال: بعضهم أن الإحاع ل نقل ما أغرب ومن 

شهادةتقبل لا أنها عل أجعوا : قالواوآحرون • العبد شهادة قبول 
حولهمجن كان إذا الناس يعفى لأن النقل؛ غرائب، من هدا العبد. 
محقتصصذليثح أن لاعتمادْ لهم، نحالف، لا أن خلن رأى، عل اتفقوا 

يرا0وريما والإ'؛ماع، النص دليلان، ذهنه ق فيجت،ع النصوص، 
حلاف،لا أنه فيحكم الصحيح والتفلر الصحيح، القياس مقتضى 

،عند0 الصحيح القياسي ح ءندْ القائم النمن لهدا مخالفه لا وأنه 
يالعكس.كان قد والأمر 



سهق،ذM 1 ٠ اساءاسا1ه |ا]*أ الخلاف ١، سالأل ٠ س
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ق- عنهما اش رمحي - هماس ابن برأى ذلك نمثل آن ليمكن 
.الفضل ربا 

.اكسأنا^، ق الربا ارإنما تال؛ أنه س  ٠٥١رمول عن نت 
قيكون الربا ءأن ؛ وغترْ الصامت بن عبادة حديث ق عنه وثثت 

.افةوفيهميادة«»ى 
ربات تسمان الربا أن عل عباس ابن بعد العالماء وأجع 

قالربا يكون آن إلا أبى فإنه عباس ابن أما . نسيتة وربا محل، 
فانهبيد يدأ بصاعن القمح من صاعآ بعت لو مثاله • فقط النسيئة 

ؤإذا. شل النسيئة ق الربا أن يرى لأنه به؛ بأس لا عباس ابن عند 
أنهفعندْ بيد يدأ الذهب من بمثقالن الذهب من مجثقالأ مثلا بعت 
أءه؛لاكولر الثقال فأعهليتتي القيص، أحرت إذا لكن ربا• ليس 

—عنهما اه رضي — عباس ابن لأن • • ربا فهو التفرق بعد إلا البدل 
إنماأن ومعلوم غيره، ق الربا وئؤع من ماح الحصر هذا أن يرى 
دلما أن الحقيقة لكن بربا، ليس مواْ ما أن عل فيدل الحصر تفيد 
•الرمول لقول الربا من الفضل أن عل يدل عبادة حديث عليه 
.اص«>م فقد استزاد أو زاد »من 

عباس؟ابن به ام>ثندل الذي الحديث مجن نحن موقفنا ما إذن 
الدالالأحر الحديث •ع يتفق أن يمكن وحه عل نحمله أن موقفنا 

الثدييالربا إنما ت نقول بأن الفضل، ق أيضآ يكون الربا أن عل 

مثلابمثل.الطعام يح ت باب الساتاة، كتاب ملم، احرجه ( )١ 
نتدأ.بالورق الذهب يبح اكرف باب• ساقان، الكتاب لم، م)٢( 
السابق.الخديث من حزء )٣( 



اسماب مم
mit

يتأعتاؤ تعال: قوله فيه ورد والذي اباهلية أهل إليه يعمي الذي 
َا0،]آذ محثئ أممئا ١^١ تأْقمحأ ي :١؛>؛ ادث 

الثدييالربا ليس قإنه الفضل ربا أما النسسة، هوربا إنما 
تحريمإل : ءإعلأم كتابه ل القيم ابن ذب ولهدا العفليم، 

القاصد.تحريم باب من وليس الوسائل، تحريم باب من الفضل ربا 
تالماع المسب 

ضعيفآ.امتدلألأ يستدل أو صعيف بحديث العالم يأحذ أن 
بالحديثالاستدلال أمثاله أي أمثلته: فمن حدا، ممر وهذا 

صلاةاستحباب من العلماء بعض إليه ذهب ما الضعيف؛ 
بالفاتحة،فيهما يقرأ ركعتتن، الإنان يصل أن وهو ؛ التسبيح؛ 
آخرإل والسجود الركؤع ق وكذلك سبيحة، عثر خمس ويجح 
ويرىالمع، حيث ٠>، أعتمدها لا لأم أسلها، ب التي صفتها 
مبثع،ب *حو وأن ت^^وهة، بدعة التبمح صّلاة أن ٠ اخرون 

عنتصح لا إما وتال: - اطه رحه - أحد الإمام ذللث، يرى وممن 
حديثهاؤإن - الد رحمه - تيمية ابن الإسلام شيخ وتال الني. 

سذوذأفيها أن وحد تأملها مجن الحقيقة وق اه، رسول عل كذب 
،نافعةتكون أن إما العبادة، أن إذ للثرع بالنسبة حتى 

كلرق ونت كل ق مثردعة فتكون منها ااقدجا لصلاح ولابد 
الحديثق وهده مثروعة تكون فلا نافعة تكون لا أن ؤإمحا مكان، 

شهركل آد أسمع كل أد يوم كل الإنسان يصليها عنها جاء الدي 

.١٣٨ص محريه تناوم اكسيح صلا؛ حديث 



هتات٠٠٠الياءاسايه الخلالواأ!■ سالاد١• ٠ _

شذوذهاعل فدل ، ^٠١١٠٤ق له نفلير لا ومحيا مرة، العمر ي أو 
مصسب،فإنه الإسلام كشيخ كذب، إتيا تال من وأن ومحتنآ، سندا 
الأئمة.من أحد يستحبها ب أنه الإسلام شيح تال ولدا 

والنساء،الرحال محن ممر محها السؤال لأن -بما هثلتر ؤإنما 
يدعة،أنول ؤإنما محثروعآ، أمرأ البدعة هدْ تكون أن فأحشى 

دانمجن كل أن نعتقد لأنتا الناس؛ بعض عل ثقيلة ولوكانت، أتولها 
,يدعة فإنه رصوله أوسنة الله كتاب ق ليس مما — سبحانه — ض 

الاستدلال.حيث، مجن صعيف بدليل يأخد مجن أيقبمأ كيلك 
أحدمجا مجثل صعيما، به الاستدلال حيث مجن لكنه قوي الدليل 
.آمه1لا؛ ذكاة الحضن اذكاة أسود حديثا مجن العلماء بعض 

ذكست،إذا الحضن أم أن الحديث، معنى من العلم أهل عند فالمعروف 
الذبح؛بعد منها أخرج إذا ذكاة إل بمتاج لا أي ~ له ذكاة ذكاما فإن 
مجونه.بعد تذكيته مجن فانية ولا مامت، ند لأنه 

ذكاةإن . . . ؛الحديث، أي به الراد أن فهم مجن العلماء ومجن 

ذلكةباب: الأنمة، محاب ، ٣٩ص ٣ مد احمد ام أخرجه )١( 
 ،uمحابوالدارم، أمه. ذكا؛ اإك؛؛ن ذكا؛ باب. الذباتح، كاب ماجه، وابن ؛^"؛

يوالحاكم ، ٣٣٥ص ٩ ج والمهتي، أمه. ذكا؛ الحمحن ذكا؛ باب: الأضاحي، 
قشسة أي رابن ، ١٩٢ص ٤ ج الكبير، ق رال٠ل؛رابي ، ١ ٢ ^١ ص ٤ ج ٠ االتدرك 

ينمم دابر ، ٣٠ص ٤ - ج ُالجمع* ف، دالهبمي ،  ١٧٩ص  ١٤*؛؛- الصف 
شرطعل أءمح الحاكم قال (. ١٠٧٧)حبان وابن ، ٩٢ص ج-٧ »اس« 
*ورجاله: ١٩٠ص ٤ ج الرايه* امب ي الزيلعي د؛الا • الدمي وراقته ملم*، 

محمإفلا بالطع، بمممح ولر رمومدلس إمحاقا ابن ضد ب ودس انمحح، رجال، 
الحديث،^ا له وروى ي،الضعناءا حبان ابن ذكر• الواصلي الحس بن ومحمد به، 

.١٤٢ص •^٨ *الإرواء* ي الأياي وصححه 



مالعلاب ئت

هداولكن الدم ؤإتهار الودجئن {قخ تكون أمه، كدكاة الحنثن 
الوت.بعد الدم إنيار محصل لا أنه سعده والذي بعيد 

عاليهافه اسم وذكر الدم أتم ررما ت يقول . اض ورسول 
هدهالوت، بعد الدم إنبمار مكن لا أنه المعلوم ومن • ، ١١ةكلاأ

ماحللا وبحر كثيرة، أما ْع عليها أنبه أن أمحسن التي الأسباب 
موقفنا؟ما كله هدا بعد ولكن > • له 

الإعلاموسائل يسبب الاس أن الموصؤع أول ق قلمته وما 
المتكلمينأواختلاف العلماء واختلاف والمرئية والمروءة المموعة 

نتح؟من ويقولون يتشككون صاروا الوسائل دْ هق 
يصيدما حراش يدري ضا 'ةما'ما عل الظباء تكاثرت 

خلاقيه وأعنى الخلاف هدا من موقفنا نقول وحينتد 
محوبونهم من لا وديانه، علمآ مويوقون أمم نعلم الذين العياء 

نعبرولا ، عياء هرلأء نمبر لا لأننا أهله؛ من وليسوا الحلم عل 
اللم.أهل أقوال من محفظ مما أقوالهم 

والإسلامللأمة بالنصح المحرومن الملماء به نعني ولكننا 
ثوجهتن عل يكون هزلأء من موقفنا والعلم، 
وستةاض كتاب يمتصيه لما الأئمة هؤلاء خالف كيف، — ١ 
أسياب،من ذكرنا بما عته الخواب يعرق أن يمكن وهدا رسوله؟ 
لرؤإن حتى الملم لطالب، يثلهر وهوكثير ، نذكره لر وبما ، الخلاف، 

•اللم ل متبحرا يكن 

كتابرمالم، الدسحان، عل التسمية ت ياب الذباتح، كتاب البخاري، أخرجه ن؟( 
•دالظنر الن إلا الدم أتمر ما بكل الذح جواز ■ باب الاصاحي' 



العالماء؟٠ؤلأء من نتح ومن اتياعهم؟ من موقفا ما . ٢
غثر0•ع الصواب كان ولو قوله، عن عنرج لا إمامآ الإنسان أيتح 

ولودليل من عنادْ ترجع ما يتح أم ■ للمداهب ا>الممص؛ين كعادة 
الثاف،هو الخراب الأتحان؟ هؤلاء من إليه بمب تا نحالفآ كان 

حالمامن ولوحالف الدليل يتح آن بالدليل علم من عل فالواج-ا 
صرأحدأ أن اعتقد ومجن الأمة، إج؛ع نحالقط لر إذا الأئمة. من 

وزمان،حال يكل وتركآ فعلا يقوله يدخذ أن بجب . اه رسول 
أنأحد يمكن لا لأنه الرسالة؛ يخصانمى الرسول لغير سهد فقد 

نولهمجن ينحي إلا أحد ولا اه. رسول إلا فوله حكم هدا يكون 
اه..رسول سوى ويرك 

الذيمن دوامة ل لانرال لأنا نثلر؛ فيه الأمر يبقى ولكن 
واحدكل لأن مشكلة؛ هده الأدلة؟ مجن الأحكام يستنب8ل أن يستهليع 

مننعم بجيد، ليس الحقيقة ق وهدا صاحبها، أنا I يقول صار 
اشكتاب الإنسان راني يكون أن حيد هو والأصل، الهدف حيث 
يتعلقأن عرف من لكل الباب نقبح كونتا لكن رسوله، وسنة 

ماتقول محتهد أنت ت فنقول ، وفحواه معناه يعرف لر ؤإن بالدليل، 
والمجتمع،الخلق اد وفالشريعة فساد فيه نحصل هدا شئت، 

إل٠^:أنسام:الباب والاسمونفيهدا 
عالمرزئهاهعالماوفهما.-١ 
ذلكادرحة سخ لر لكن العلم، من عنده علم حيالب — ٢ 
التيحر.

•شجتا يدري لا عام ~ ٣ 



اسماب مم

أ.االأول:
مايقول أن عليه محب ل يقول، وأن محتهد آن الحق له فإن 

لأنهالناس من حالفه من حالفه مهما عنال0 الدليل مقتضى كان 
]الماء،آلإزابميددَممه. تتلثد ؤ ت تعال تال ، ودااائ« مأمور 

كلامعاليه يدل ما يعرفون الدين الأمشاط أمحل من وهدا [. ٨٣الأية: 
•رسوله وكلام اض 

عليهحرج فلا الأول درجة ب؛يع ولكنه علمآ افه الديُزرده 
أنعليه محب ولكن بلغه، وبما والإطلاقات ؛العمومجيايت، أحد إذا 

أهلمن منه هوأعل من مزال عن يقصر وألا ذلك ل محرزأ يكون 
كانما حصص ثيء إل علمه يصل لا وقد نحهليء قد لأنه العالم 
يدرىوهولا محكمأ. يراه ما أوسخ مهللقأ، ماكان أوقيد عامأ، 

بدلك.

اكاسآما 

العلمأهل يسأل أن عليه محب فهدا علم، عنده ليس مجن وهو 
•ه  CDتيب لا إن آلفيءفي_ أهل ثثو ؤ تعال؛ لقوله 

آوقتوآ ثامن ل" َقتن وإن أحرىت آية وق ٧[. ١^: ]الأساء، 
مجنولكن يسأل، أن هدا فوظيفة [. ٤٤، ٤٣الأيتان: ، ٠٣١]يأللازه. 

يقالأوكل عالي، إنه ت يقول وكل كثيرون، علماء البلد ق أل؟ ي
تتحريأن عليك محج، نقول: هل يسأل؟ الذي فمن عالي إنه ت عنه 
اسألت نقول أو يقوله، تأحد تم فتسأله الصواب إل أقرب هو من، 



هفتاءنه ٠٠٠ اساءاسايه  iVlالخلاف ١. سالة ،
^^==ثذ=ت=ذس==

قللعلم يوفق فد والفضول العلم، أهل من ترام ممن شئت من 
هداق احتلف — وأعلم منه أفضل هو من يوفق ولا معينة، مسألة 

العلم؟أهل 
أوثقيرام من يسأل أن العامي عل بجب أنه ت يرى من نمنهم 

يمرضنأصسب الذي الإنسان أن كما لأنه ؛ يلدْ علماء من لمه عق 
فكذلكالطب أمور ل أقوى يرام من لرصه يْللب فإنه ه مجل 

تراممن لرصك نحتار أنك فكما القالوب، دواء الحلم لأن هتا، 
فرق.لا عالمآإذ أقوى ترام من محتار أن بجب هنا فكذلك أقوى 

أثرىهو من لأن بواجب ليس ذلك أن يرى• من دمنهم 
أنالقول هذا ؤيرشح بعينها مسألة كل ق أعلم يكون لا ند علمآ 

الفضوليسألون كانوا — عنهم الاله رمي * *الصحابة عهد ق الناس 
الفاضل.وجود مع 

دينهق أفضل يرام من سأل أنه المسألة هذه ق أرى والذي 
هذْق عنطيء فد هوأفضل من لأن الوجوب؛ مسيل عل لا وعلمه 
فهوعلالصواب، فيها يصيب ئد هومجفضول ومجن العينة، المسألة 
الصوابإل أترب هو من يسأل أن I والأرجع الأولوية، مبيل 
•ودينه وورعه لعلمه 

طليةولاسيما الملمحن، وإنءواني أولا نسؤ^ أنمثع وأجرا 
ويتسرعيتعجل ألا الحلم مسائل س نازلة بإنسان نزلت إذا الحلم 
علم.بلا اه عل لئلايقول فيقول ؤيعلم يشت حش 

شريعةيبع اه، وبين الناس ب؛ن رامعلة الغش الإنسان فإن 
ةورثاء ءالعالمالد ول رممن عثستا ا كمالده 



اسماب مم

الختةق واحد قاض ت ثلاثت المحّا0 ءآن .ت الض وأحتر 
نزلتإذا الهم من أيضا كيلك . ، ٢١٠٠فحكم؛الحي علم لهومن 

ويعلمكيفهمك أن إليه وتفتقر الله إل تليك تند أن نازلة فيك 
•الناس من كم عل نحفى التي الكبيمة العظام الأمور ل لاسيما 

أناله معن ّثل لن ينبعى أنه ايخنا مبعضي ل ذكر وقد 
الكآزنا إئا ؤ ت تعال محوله من متنيطآ الامتغفار، مجن يكثر 

قمحنض  ٠٥أئ وطق أم,،t ثأن ظ لأللإ أؤم 
]!_،قبمثأ.ه. ظ، أصأإ>ى وآصتعقي -حمإّيثا. 

أنرزوال يوجب الاّستغفار من الإكثار لأن [. ١٠٦، ١٠٠ت الأتان 

)\(ماومنحرعبمص-اا.
تثلاثت ٠القضاة يالنفل; بمرء التاصي ق • باب الأتضة، كتاب أبوداود، أحرجه )٢( 

به،ممضى الحق عرف رجل ابنة ي الذي ناما الئارأ ي واثنان ابة، ق واحد 
ف،نهر جيل مل للناس محكا لرجل التاد، ضري الحكم ق نجاد الحق عرف لرجل 

بردة(.ابن حدث بمني غيه، قيء أصح اومذا أبوداودت النارا؛ال، 
القاصي،ق اه. رسول عن جاء ما ت باب الأحكام، كتاب الترمذي، وأحرجه 

فعلمالحق بغير فضى رجل الجة، ي وقاض النار ق قاصيان تلاثأ؛ االقضاة ت بلنتل 
قضىرتاض النار، ل فهر الناص حقرق فآماللث، يعلم لا وفاض النار. ي ظاك ذاك 

فدلالث،فيا.إكة«.بالحق 
قوالبغوي الحق، فمسج، بجتهد الحاكم باب؛ الأحكام، كتاب، ماحة، ابن رأ-محرجه 

لواليداي ، ١  ١٧ص ، ١  ١٦ص ١ ٠ - ج واليهتي ،  ٩٤ص ١ ٠ - ج المهء ُثرح 
احاوسث،ت وتال ، ٩١ص ٤ االسدركاج ق والحاكم ، ٥ ص ٢ الك؛يراج رالعجم 
ورافقهمسالم( شرمحل عل صحيح بإسناد ساس وله عنرجا•، وم الإسناد صحيح 
ثقاُت،(.ارجاله ت الهتحي تال ٠ الذع؛ي 



ULuj  صهوموس اساءاسبابه به

تعالتال كما والخهل العلم نسيان ق ّتب هم، الش اشالذنوب 
صوثقسمه قيئتم وجنا تكتم يقئثم يمم 

ه.ي \ xxiِنثا ك نع\ ص \س 

تال:أنه الشاتم ذكر قد و ط
العاصيمرك إل فأرث-دني حفظي سوء لكح إل شكوت 

محاصيا0 دؤتلا اش ونور نور العلم ان اعلم ونال 
المرء.عل اهه سيبآلفتح الاستغفار يكون أن حيتئد جرم فلا 

الحياةق اكات بالقول يشتتا وأن والداي التوفيق اه وأمال 
منهلنا تهب وأن هدانا إذ بعد قلوبتا يزيغ لا وأن • الاحرة ول الدنيا 
هوالوهاب.إنه رحمة 

أولأوأ-محرأ.العالقن رب ه والحمد 
وملم.وصحبه ؤآله محمد نبينا عل اه وصل 

٠٠٠





الكريمالانرآن طظ عل الطم طلبة حث ج د uuر

المي.عن - عنها اض رنحى - عائشة وعن متفقس، 
القرآنيقرأ والذي ازرة، الكرام السفرة »ع بالقرآن ءالماهر ت قال 

آباوعن عليه، •تفق أجران*؛" له شاق عليه وهو فيه ويتتعتع 
مثل١١ت يقول كان ه الني أن - عنه اش رصي - الأشعري موصى 
طب،ورمحها ، طسج، طعمها الأترحة كمثل القرآن يقرأ الذي الومن 
رجولا طيب، طعمها التمرة، كمثل القرآن يقرأ لا الذي ومثل 
ولاطيب، رمحها الرمحانة كمثل القرآن يقرأ الذي الفاجر ومثل لها، 
طعمهاالخطلة، كمثل القرآن يقرأ لا الذي الفاجر ومثل لها، شم 

.«ص..م،ولأرحلها.
واقرؤواI يقول . الني سمعت تال آمامة أف وعن 

وآلالبقرة الزهراوين اتردوآ لأصحابه، شافعا يآق فانه القرآن، 
أيغاناف أي غمامنال كأنمما القامة ٠ س دأتاا> قاضما ، ، ٠١١عم 

.هم؛اثمنطمصزافنحاجانضصا-م،ما«>'<
كثيرهّث، المثابة ب|ذه وتعليمه وتعالمه القرآن تلاوة كانت، ولما 

ذأنشست،تعلمأ العريز الكتاب تلاوة إل وغيرها بلادنا ق الشباب من 
محتكثيرة وقرى مدن ق الكريم القرآن محفيفل حماعات لادنا بق 

والدعوةوالأوقاف الإسلامية الشئون وزارة ورعاية إشراف 
يقتصرولر الشباب من غفير ءجم الحمد وف -٦١ والتحق والإرشاد 

التران.تعلم من محوكم اب؛ الهران، فضائل كتاب الخاري، ( ١ ) 
فيه.يتتعع والذي بالقران الاAر فضل I باب السافرين، صلاة كتاب ملم، ( ٢ ) 

الكلام،سائر عل القران قفل ت باب القرآن، فضائل مماب البخاري، ا->رحبم )٣( 
القرآن.حافثل فضيلة باب؛ السافرين، صلاة كتاب وملم، 

البقرة.ومحورة القرآن فراءة باب؛ المسافرين، صلاة كتاب مسلم، أخرجه ( ٤ ) 



^==ً=ت===========ء=ً===^^^===حتج
حثربدلك وحصل أيما الماء ثمل بل الذكور، عل نشاطها 

الشباب،هؤلاء من كثثر قلب ظهر عن القران حفظ حتى كثير، 
العادن.رب ض فالحمد 

أنبالأولاد، عليهم تعال اض مى الذي إ-حوازا لأحث ؤإنني 
يتعاهدوهموأن الحماعات، بهذه الالتحاق عل أولادهم يثجعوا 

هذْل ؛السوولين بالاتصال ذللث، عل ويستعينوا التحاقهم، حال 
الصلاحأسباب من اش كتاب تلاوة فإن االمتايعة. الحماعات 

الك،قال كما مماته وبعد دنياه ل للوالي حير الولد وصلاح 
علمأو جارية صدقة ثلاثة من إلا عمله \تتخ الإنسان مات ررإذا 

مفاسد.يه وتندريء مصالح يه محصل - القرآن 
■إليه والتل ومحبه الكريم القران حفظ به محصل 

*)الماجد، — وجل عر — افه ببيوت انمارس ربهل به ومحصل 
•النبيل الهدف، ييذا الومت، استغلال به ومحصل 
أوغيرهأبوه عليه يثاب ما الهلال_ا رعاية حسن مجن يه ومحصل 

.أمرْ ولاة من 
ببت،ق تعال افه كتاب تلاوة عل الجتمحين ثواب به ومحصل 

اضكتاب يتلون افه بيوت من بيت ق قوم اجتهع فما بيوته من 
الرحمةوغشيتهم السكينة عليهم نزلث، إلا بينهم ويتدارسونه 

ُذْبه محصل وكما عنده، فيمن النه وذكرهم اللائكة وحفتهم 

رناتي.بعد الإنسان يلحق ما ياب: الوصية، كتاب مسالم، احرجه 



,،UU ، الكريمطظ عل العلم طلبه حث ق
^^^=======ذ============

مقامي.يه تندريء فإنه الصالح 
المال،صيلع صررأمن هوأشد الذي الوقت صيلع به يتدريء 

المضى رمحت كل محإن ثيء ثنلمفه لا والوقت عثلفه ما له المال فإن 
•يعود لا الدائر أمس ت ئتل كما يرجع 

كمامفاسد يل مفسدة فإن الفولخ، مفسدة به تندريء 
قيل؛

دةمفأي للمرء دة مفسّ، والخاJة١١والفرلخ الشباب إن 
حديةلا صيام حياة عل ينشأ الشباب أن الفرام مفاسد فمن 

فيها'
للمتخريب.مسأ يكون قد أنه الفراغ مفاسد ومن 
الأسواقق التسكع إل يفخي أنه الفريخ مفاسد ومن 

الأخلاق.فساد إل يقصى ربما الذي والتجول، 
فيتيالدالذهني الفراغ إل يفخي أنه البدف الفرنغ مقامي ومن 

•حاد ولاذهن تفكيرعميق عنده مهلحيآلس الشاب ويكون الذهن 
محودواأن بالمال عليهم اض مى الذين إحواف لأحث ؤإف 

منالخماعات هذه ق المال بذل فإن عليهم، به اض مجن تما بثيء 
نحوحاء كما الأحر ق فيها العامل الباذل لمشاركة الأعمال أفضل 

الدمجل و غازيا جهر ءمن الشي.؛ قال غازيآ، جهز فيمن ذلك 
.فمدغزا«ص 

الض.الحدة: )١( 
بخير.حالته أو غانيا جهز من فضل • ياب ابهاد، كتاب البخاري، أخرجه رى 
الغازي.إعاتت محل باب: الإمارة، كتاب لم، وم



اسماب كت

الحماعاتءذْ تشجح عل الملمقن إحواف سار أحسثا كما 
تعال؛اض بقول عملا والمادي، المعنوي التثجح أنولع بكافة 

٢[.١^; ]1U_، ؤوتامحأءُةئوةه. 
بمقالهذلك حقق ممن حميعآ بجعلنا أن تعال الد وأسأل 

الذيف، والحمد الوهاب، هو إنه رحمة منه لنا يهب وأن وفعاله، 
وصحبهاله وعل محمد نبينا عل الله وصل الصالحات، تتم ينعمته 

الأوقات.مدى بإحسان اتبعوهم والذين 



خطرهالحسدوبيان التحذيرمن ق رسالة 
^^==^===ض=ض===ث==

خطرهوبان الخسد م، اات*ىلير ق ٠ رمالأ 

علإلا عدوان ولا لالمتقين، والعامة العالم؛ن، رب ف< الحمد 
أنوأشهد له، شريك لا وحده اض إلا إله لا أن وأشهد الظا.لين، 

عليهاض صل اكان، ؤإمام ا١نييين، حاتم ورّوله، عبده محمدا 
Iيعد أما الدين، يوم إل باحان تبعهم رمن وأصحابه آله وعل 

•الض عل اش نعمة زوال تمني وهوت ذمتم حلق الحد فان 
.غمره عل به اش أنعم ما كراهة الخد وقيل 

ئررْالدي هو والثان، العلم، أهل عند المشهور هو فالأول 
علبه اممه أنعم ما كراهة فمجرد _ الله رحمه — تيمية ابن الإسلام شيح 

وحدرعنه نيى ه الّكا لأن محرم والحسد حسدا، يعشر الناس 
اضآتاهم ما عل الناس محيون الدين اليهود خصال ص وهو منه، 
٠فضله من 

اضفضاء عل اعراض أنه ت منها ت كث؛رة مضاره والهد 
هدهيكره الحاسد لأن وحل؛ عز اه تدره يما رصا وعدم وقدره 
المحسود.عل حا الله أنعم التي النعمة 

نحملأن ونكد، وحرقة قلق ق دائئا يبقى الحاسد أن ومنها: 
حسدهضره عل نعمه رأى كلما كان فإذا تحصى، لا العباد عل اه 

دائمقلق ق يكون أن فلأيي عليه، حالة النعمة هده تكون أن وكره 
يالله.والعياذ الحاسد هوشأن وهدا 

أنفيحاول الحسود عل يبغي الحاسد أن الغالب أن ومنها 



مالعلاب كت

الحسودهدا عل اض نعمة يزيل أو المحسود عل اض نعمة يكتم 
العدوان.وب؛ن الحسد بتن فيجيع 

التامنمحسدون الدين المهود من محبه فيه الحاسد آن ٠ ومنها 
فقاله.مجن الله آتاهم ما عل 

أنيرى لأنه علمه؛ افه نعمة محقر الحامد أن ومنها؛ 
يثكرهولا عليه، اطه نعمة فيردري وأفضل منه أكمل المحمود 
.علمها تعال سبحانه 

الشخص وأنه الحاسد، دناءة عل يدل الحد أن ومنها؛ 
الأجرةإل ولونظر الدنيا، إل ينفلر هومحافل بل للغير؛ الخير محب 

.هداعن لأعرض 
فااحتياري بغثر ئيي ي الحسد يقع إذا مائل؛ مال إذا دلكن 
هوالدواء؟

•بأمرين يكون الدواء أن • ماُبمواب 
الثيء4هدا يتناصى وأن 4 بالكلية هدا عن الإعراخى الأول؛ 

٠مسه ق بما مسخل وأن 
قالممكر فإن الحد4 مضار ق ويتفكر يتأمل أن اكال؛ 

لغثرْالخير أحب إذا محرب ئم 4 منه التنور يوجب العمل مضار 
نعمةيتتح أن الخير أم خيرا، هذا يكون هل اش، أععلماْ بما واؤلمأن 

4وقدره الله لقضاء وتسخطا ه نفق حرقة تبقى ثم الغير عل افه 
محمدنبينا عل اض وصل العالثن، رب فه والحمد 4 شاء اللريقتن أى وليختر 

•الدين يوم إل بإحسان اتحوهم والدين وأصحابه آله وعل 



اسماءعل التقول خطر ئبيان رسالة 
رج<سس===س==ققق====

العلماءعل التقول حطر بيان ق رمالت 

اشوصل العالمتن، رب ض الحمد الرحيم، الرحمن اش م ب
يومإل بإحسان تعهم رمن وأصحابه آله وعل محمد تينا عل وسلم 

Iبعل أما الدين، 
يليقله ب ما المعبرين العلماء أحد إل لشب أن بعرسسا لى 

خفيالصالح، السالف عهد من مجعالوم وهذا بخلافه، يصؤح مجا 
الذهبإناء امتعمال نحريم باثب ق كتامب ق ~ لم جمصؤححغ 
—عنهما اش رصي — بكر أي؛ بتت أسماء أن —  y١٦٤١/ والفضة 
تفقالت — عنهما اض رصي _ عمر بن، عبداطه إل مولاها أرسلت 
وميثر0الثوب، ؤ، العلم ثلاثة! أشياء نحرم أثك عنك رربلغني 

مجنيكرت ما "أما عبداض؛ فقال . كأله<ارجسه وصرم الارحوان 
•الأبد يصوم بمن فكيف رجسا، 

بنعمر سمعت فإف القوب ق العلم من؛ ذكرت ما وأما 
منالحرير يلثس ُرإنما • يقول افه رسول سمعت يقول! الخطاب 

منه.العلم يكون أن فخفت ، له،، حلاق لا 
هيفإذا عبداض، ميثرة فهذه الأرجوان، ميثرة وأما 

أريوان-
هذهفقالت! عيداش فال بما فأخبرها إليها أسماء مول فر"؛ع 

ديباجلبنه لها كزواثية طيالة حتة فآحرحت . اش رسول حتة 



:ث^^قءء^^^ت=^:=^:==^^=^==ت===؛====^^=؛ء=^^^^^^^^^:ت=ت==ءت^^
حتىعائشة عند لكنت هذه .' فقالت Jالددياج، مكموفثن وفرحيها 

فنحنيلثسها التيى ولكن ٠ نبضتها قبصستا فلما ٠ قبضا>ءتا 
م

٠تبا لستمى للمرضى نغسلها 

.الوثارة من للراكب ليل؛ن الرحل عل بجعل وطاء ؛ اليثرْ 
.الحمرة الشديد الأحر هر والخم الهمزة مم I والأرجوان 

علالإنكار الأبد® يصوم بمن ®فكتف '' عمر ابن تول ومعتى 
لكن— عنه اض رخي - لأنه ، لكه رحب صوم تحريم إليه نسب من 

.الأبد يصوم 
تحريممن إليه نسب ما كل — عنه اض رمحي — أنكر وقد 

علموتحريم الأبد، يصوم كان بأنه رجب صوم فأنكر الثلاثة، 
حكمفهو الحرير لبس مجن يكون أن محن حويا تركه كان بأنه الثوب 

.أرجوان ميثرة له لكن بأنه الأرجوان ميثرة تحريم وأنكر احتياطي، 
ولهالرمان تديم من كان العلماء عف التقول أن والهم 

تأسباب 
فيمهممعنى، يه يقصد مزالأ عالما الشخص يسأل أن منها — ١ 

محنفهم ما يحمسا فيحسبا السائل، ةصد0 ما ، حلافالمجبسا ١لعالم 
.السؤال مجن فصد مجا عل الحواب المائل ويفهم الموال 

فيجيبهالسائل به قصده ما عل السؤال العال؛ يفهم أن ومنها — ٢ 
.المجسبا ةصد0 مجا منه المسائل يفه*ا لكن بحبه 

إلبته نفينح ما، ألة محكم ق هوى له يكون أن ومنها — ٣ 
لقبوله.أدعى ليكون معروف، ءالم 



رسالءدبيانصاصضاساء
=======—=_==^^

يهليسوه ^1؛ إل فينسه ٠^تكئا، غرتا الحكم يكون أن ومنها — ٤ 
أنح به، رالإماع غييته، إل وصيله ذللت، محن ريتخد نمعتة 

ذصل نوى منه يكن ل( 
هذاذكرئu الي الأساب وفر الأساب من ذلك ض إل 

ماله.والذي الأحثر 
مجنأولا يشت أن ذلك من سمع من عل الواجب ولكن 

حفلله هل المنقول القول ق يتأمحل ثم العالم، إل القول نسبة صحة 
حىلأنه عنه؛ ودافع ناله الفلر محن حقل له كان فإن النظر، من 

•به القائل عن والدناع نبوله بجب والحذ 
بأدبثوناقشه اتصل النفلر، من حظ يكن ل؛ ؤإن 

أونمحوعالمكم، شرف ق ذلك وجه فما وكذا كذا بلغني • فيقول 
.العبارة هذه 

ؤتعال لقوله واحرام بأدب معه النقاش ق يأجذ ثم 
]مور؛

كمايتحق، بما فيجادل ظالما مجعاندا يكون أن إلا [، ١٢٥الأيت: النحل، 
ؤهَهموأساكم،للأالكتاب: نالتعالفيمحادلةأهل 

•[ ٤٦الأيت؛ ]_؛انمك؛وت، ^نرلأ'أفي«نظدوأبهاره 
اتياعهله تسن مجن عل وجب الشاش بحد الحق نمن ؤإذا 

يه.قال عمن والدفاع 
تعالقافه صاحبه، •ع الحق أن واحد لكل يتم، ل! فإن 

كلنول وليس وقوله، قائل كل قلب عند وهوتعال الجميع حسيب 



الفماب كت

الحقأنه له تي؛ن ما إل واحد كل فليذهب الأحر، عل حجة واحد 
محهرتحعت، المسألة دامت ما أويمنه أويت«عة صاحبه عل يشنع ولا 

الاجتهاد.

لتايمب وأن يرصيه، بما والعمل للصواب التوفيق اف أل ن
الذيالعالمن رب ض والحمد هوالوهاب، إنه وحكمة رحمة لدنه من 

آلهوعل محمد نبينا عل وسلم اض وصل الصالحات، تتم بنعمة 
الدين.يوم إل باحان لهم والتابعتن وأصحابه 

م.١ ٤  y١٧/\*/ ٢ ق العثي٠ين الصالح محمد كتبه 



تحواساءالصحيح الوقف بيان ق رسالة 
^=س^=====ءذسًء=^===ء

رالة

نحوالصحيح الوتف يان بق 
.اش حفظه العثي«>ين صالح بن محهد الشيح ساحة 
وبعدوبركاته افه ورحمة عليكم السلام 

ماعل -نحريكم وأن والعناية والداي التوفيق لكم افه سأل 
.الخواء ح؛ر الدين لهدا قدمتموه 
وتتاحافه ق نحيكم إندونيسيا ي إحوانكم نحو الشجح، سماحة 

كتبكمؤلريق عن علومكم من كثثرا ونستفيد دفتاواكم أحباركم 
لالدعات أحد كتبه ف-ا نستفتيكم النامية هذه وق وآفأرءلتكم، 

همالرأي ُأمل • ئال مار'الفياا المسماة إندونيسية محلات إحدى 
بالقراناستدلالهم من أكثر بالقياس يستدلون الدى القكر أهل 

®وأهمI وتال . ثا»تاا بن التعمان حتيفة أبو ؤإمامهم والحديث 
)أبومنه دينية مفاهيم أحد ميتا مسألة أي ق هو البحث هدا ق ثيء 

هوا،فيها صل عنه منقولة روايات بعده. نغر لا حش حنيفة(، 
احترامبكل . افه رسول أصحاب، محترمون السنة أهل ®بل * وقال 
فيمامؤدب علم بأسلوب انتقادهم من ذللث، يمنعهم لا لكن 

السائلق ١٠قال! ثم أحهلأوا(< ما يتبعوا لا أن أجل من فيه أحهيأوا 
وسقصهقياس عل حنيفة أبو اعتمد مجا كثرأ والفقهية العقدية 

علتؤكد ال٠ئاكرواات قال: ثم الثويةأ النة س بالأدلة الاهتمام 
الإيمانأن عل ميص بدعي مدهب والإرجاء مجرجم حشفة أبا أن 

أقوالنقل ثم صمنهء س العمل جعل دون القلسإ ق واعتقاد قول 
الإمامرواها الي شديد بكلام حنيفة أم، عل تكلموا الدين العلماء 



صالحبن والحسن ليل ش واين الثوري قول مثل اللألكائي 
شدائن قمحة ابن مثل الأحرى الأئمة وأقوال همداض بن لشريك 

أي،، ٥١٧٤من تيمة ابن الإسلام شيح موقف ®لكن ئال؛ نم شيبة 
حسث،الأوزاعى«نها، مؤنق عن محلف ه النهم، لأحادث حتيقة 
يتعمدوناسزآمم آية من مرْ أو حيفة بأي م، ومن، مال: 

وتكلمعليهم، أحهلآ فقد ضر0 أو لقياس الصحيح الحديث ءنالفة 
عليهعلق ثم ( ٣٠٤»Y/الفتاوى )محموع حوي- وإما بظن إما 

آراءحالف أنه لولا أعلام الذكور الإملأم شخ ررموقف وقال؛ 
وغيرهمشيبة ر وابن قتيبة وابن، الأوزاعي، مثل، الماشن الأئمة 
المائلؤ، حنيفة أي أحaلاء نحو موقفنا ؤ، عليه واعتمدنا لقبلناْ 

والأئمةحيفة، ]ي عن بعيد الإسلام شيح عصر لكن، الفقهية، 
فيكونقصير بفترة بعدم جاءوا أو عاصروْ حنيفة أبو حالفهم ١^؛>، 

.نحوْ تيمية ابن موقف من، أرجح حشفة نحوأيا موققهم 
نرجوحنيفة؟ أي الإمام نحو الصحيح الوقف ما : ،١١٠٢١

توجيهاتكم•
وبركاته.اض ورحمة الملام وعليكم إ ابواب 

يشهدونآساع، لهم الدين، الأئمة نحو الصحيح الوقف 
ماأن نعتقد وأن عليهم، نتهجم لا أن واستقامتهم، بعدالتهم، 

الالأمة هدْ محن والمجتهد اجتهاد، عن صادر الصواب،، فيه حالفوا 
واحد،أجر فاله أحعلآ ؤإن أجران، فله أصاب، إن أجر، من، بملو 

مغفور.وحملوه 
ولهأحطاء له الأئمة مجن كغيره - اش رحمه - حنيفة وأبو 



اسمحوو فتاوى ح
===========^^

ajtوعل عليه اش صل الله رسول إلا ّعصوم أحد ولا إصابات، 
صاحبإلا ويرد محوله من يوحد كل مالك؛ الإمام محال كما وسالم، 

وسلم.آله وعل عليه اش صل الني نتر إل دأشار القبر، هذا 
كانإذا القول لكن الس-لمان، أئمة عن الكف والواجب 

القوليدكر بسب، لقائله أحد يتعرض أن دون القول محيدكر حهلآ، 
قحرر • السليم الطريق هو هدا عليه، ويرد حهلآ كان إذا 



ومررهخطره التحزب ق رسالاد 

رسالة

 jوصررهخلره لتحرب ا
اف.حفظه الشم؛ن صالح بن محمد العلامة الشيح سماحة 
وبعدوبركاته اف ورحمة عليكم الملام 

توجيهكمنما الساحة، ق الأحزاب كثرة فضيلتكم عل عنفي لا 
تعال؟افه حقتلكم 

ورحةالملام وعليكم الرحيم، الرحمن اف بم بقوله• فأجاب 

لماخالف متناحرة، متفرقة أحزاب إل ^ ٣٧١تحزب أن *شك لا 
يريدهلما موافق والاتفاق، الائتلاف من الإسلامية الشريعة تقتضيه 

،والبغضاء العداوة وإيماع الماو«<ان، ين التحريس من اكيظان 
خخثكآئفوة إن و ت تعال افه ئال، الصلاة، وعن اف ذم ص وصدهم 

[.٩٢الأية: ]الأنبياء، ءآغثدب.ه. ر4ءظم نأثأ ؤبجت•؟ محه 
[.٠٢الأية: ]١^٠٠^۵، . ؤوفيالآ^ةالأحريىت 

]آل،عمران،آشجميتاولأكرمأه٠ دآعمموأؤ تعال•* وتال، 
ماثي سرقرأوآ.ئتلمنأمن دلاؤ ت تعال وتال [• ١٠٣الآأةت 
ص_ران،]آل ثلمثذاءسث©ه.ثأؤلفيلئ أوقف ؟؛۶ 
والتفرق_، وترك اسة، م ل جتهدوا [. ١٠٥الأية: 

والفشل.للخدلأن مب والتفرق، التنانع 
الحقعل كلمتهم ومحع ايلم؛ن أمور يصيح أن تعال الد أسأل 

سةصفر  ١٣ق العتيمن الصالمح محمد كت؛ه قدير• ثيء كل عف إنه 
ه.١٤١٩



^^آيم=====^^^:=^^^^^:=^^;=====^=^:=^ك======^^=^^===^=^=^=نهوالعلهاءالصحيح )الوهد وسالادؤربيان حك 

رسالة

تعاليبمهعل والحث، اش كتاب، تلاوة فضل 
:- ق درحته اف أعل - الشخ محيلة ئال 

وأصلالعالين، رب ض الحمال الرحيم، الرخمن اش بم 
•أجعتن وصحبه آله وعل محمد نبينا عل وأملم 

العزيز،اض كتاب تلاوة ضل ل ما العلوم من فإن وبعدت 
العبدرصالة — وجل عز — الله شريعة وحفظ العظيم، الأحر من 

يصفاتالوصون، كلامه، هو الذي كتايه يتلو حيث بريه، 
تنؤإمر.«اشن؛أى.ثإثا ءؤ ت تعال اش هال( والكرم، والمجد، العفلمة، 

أقؤ تعال؛ وئال( [• ١٨٧^: تا-دم، • ب؟أعه أمز أتّآبم؛أإألم؛ٌاُّح 
وئال[. YY، ٢١>_; ]ض، 

تنثلأؤ جو نؤو . آلقص إم>ج آثؤسم دة وه تعال؛ 
إلابمثث7 لا . ةكر)ؤ يمي ؤ، . 'عتم أمحءاة إمم . عظيث 

•٨[.-  ٧٥]الواس، تزرت 
•ور»"وأكلاؤ(ألمجيد^١^^ تعال• فوله ق كما به الله أفم ولهدا 

الثوابمن لهم ما ويب( بتلاوته، يقوم من عل وأثنى ١[• الأية: زق، 
ؤآثملألصاؤآ ثأقسامأ ^ ٥١كئتمب ي-لوينح أيث إن ؤ تعال؛ وله فق 

^ث@جي؛مح
فا>،ت •

ؤتعال: ومال، [ ٣٠، ٢٩ص: 
،٠٨١١]ه. . ضوث0ٌ هم هأؤلفش هء محر ومن ُم، محنوف أفكك 

[.١٢١الأة: 



ماساب هت

القرآنتعلم من ررحثركم قال: أنه المي. عن وست 
ينالونالق، بيوت من بيت ق قوم ٠مااحتا٠ع قال وأنه . وءالم4ااااأ 

وصيتهمالكمته، عليهم نزل إلا بسهم، وعتدارمومم الئه كتامحب 
.سْ«؛آ؛ فيمن اش وذكرهم ١^^، وحفتهم الرحمة، 

قالقرآن لتحفيفل كثيرة حماعات هذا زماما ق ظهر ولقد 
وهيوجل، عز اطه بيوت الحماعات هدْ ومقر البلاد، أنحاء حمح 

ؤإناث.ذكور من كثير شباب الحمد وفه تبا واكحق الماجد، 
هد0مساعدة عل محرصوا أن الملمين إحوال أدعو وإف 
منفان وحل عز افه لكتاب التالين أحر مثل لينالوا الحماعايتح، 

منله كان هدى إل دعا ®من النتي.ؤ؛ قال أصابه، حير عل أعان 
منذلك يصن لا القيامة يوم إل اتبعه، من أحور مثل الأحر 

قغانيا جهر ®من قال؛ أنه . عنه وصح • شيئالأئ أجورهم 
.غزا«لا< فقاد يخثر أهله ق غازيا حلف ومن غرا، فقد اطه سبيل 

جوادإنه والأملاح والصلاح والهدى الخير فيه لما الخمح اطه وفق 
a ق الشمين الصالح محمد كتبه كريم.  /u / ه ١ ٤ ٠ ٨.

م
تعالاطه يحمد 

العلممماب 

. ٢٩٤ص نحرص نندم )١( 
الذكروالدهاء jCYU•لم)• مدوام )٢( 
(.YnU؛)؟jLرواء.)٣( 
.نخربمص٦٩Yتقدم )٤( 





رسالغه

اممهرس

الصمحةالوصؤع 
٧اكاشر مقادمة 
١١. .......طاليه وحكم وفصاله العلم تعريف ل ت الأول الماب 
١٣. ..............العالم تعريف ق I الأول الفصل ٠

١٥هاصلاكاو:محامالالم 
١٨الأنبياء إرث أنه ١— 

١٨؟"_أنهيمى 
٠حراسه ق يتعب لا صاحبه أن — ٣ ٠.....٠ ١٨. ...٠
٩١ الحق ل الشهداء من يكون أن إل به يتوصل صاحبه أن - ٤
١٩. ........الأمر ولاة صنفي أحد العلم أهل أن - ٥ 
١٩. .......اش أمر عل القائمون هم العالم أهل أن - ٦

٠...ئيه الرسول.رغب ٧-أن   ٢٠. ١. ........٠
٠٢٠ . ....٠ . ......٠ مرمى أي حديث ق جاء ما - ٨

٠٢١ ٠ .  ٠٠.. .٠ . ......٠ . ..٠ ه_أنه>صللالخة 
٢١معاوية حديث ل حاء مجا - ١ ٠

٢١. ....٠ . ١ ١ ٠ .١ الحبي يه يستضيء نور العالم أن — ١ ١
٢١به يبتدى نور العالم أن . ١ ٢

٢٢. .....^رلجأعلالخاJمjالآحرةوانمنيا 
٢٣ؤ ...........العلم محللب وحكم الثالث: القمل *



=^^===================^^=^

٢٥اسنضب في|دابطالبموافب اواباس: 
٢٧. ...........العالم طالب آداب ق I الأول الفصل ء

١٢٧-الإخلاص 
٢٨غيره وص ه نفص الخهل ريع العلم ؤنالب ينوي أن - ٢

٢٩م_الوذاعصالشرسة 
٣٠. ...........الخلاف »،_ائل ق الصدر رحاية . ٤

٣٣ه_انملانموم 
٣٨. .........آ'_أنكونءلافانملمدامةإلاش 

٧٣٩_الحك٠ة 

٤٢التعلم عل ٨_المر 
٤٢ؤ . ١ . ؤ. . ٠ . ٠ . . . ٠ . . وتوقرهم العلماء احترام — ٩

٤٤. ......... .....ة والبالكتاب »ا_اسك 
٥٠اا_التشتوانمات 

٥٣. رسوله. ومراد تعال الد مراد نهم عل الحرص - ١٢
٥٦. ....لالأبابسعلفالمالم 

٥٦-التقوى ١
٥٩. .........الحالم ٍللب والامتمرارعل -اكابرة ٢

٦٢م_الحففل 

٦٢العالم،اء ملازمة — ٤

٦٥. ^^ك;و>قسمالعالموسمالخاورما 
٦٧. ............في>قصلالمالم الأول: اسل 

٦٧؛ ٠ ؤ . .....٠ . . والقواعد بالأصول انماية الملم ْلالب عل 



رساافه
٢١٢^^==========س=دذ 

I٦٨ طريقان العلم لتيل 
٦٨. .........عفنان ذلك وق -؛ا الوثوق الكتب — ١

٦٩الوثوق آ_اسإ
٧١. . ؤ. ٠ ٠ . . . . منها الخدر نحب أ-حْناء ق I الفصل ٠

٧١. .........محاذير عشرة ق يع الحاسد الحد، — ١
٧٥مآ_الإفتاءشرعالم 

٧٩ّآ_ادىر 

٨٠. ١ ٠ . ٠ . ٠ . . . ٠ . . . . والأداء للمداهب التعصب - ٤
٨١التأهل نل التصدر - ٥

٨٢الفلن ٦-موء 
I٨٥ وفواتدْ العالم حول وفتاوى العلم حيالب كتب ل • الراح اياب 
٨٧ؤ ٠ . . ٠ ٠ . . . . ٠ . العالم. طالب كتب ق الأول: الفصل ٠

٨٧. ........الكتاب مع العالم طالب يتعامل ا كيف- ١
٨٧موصوعه معرية — أ

٨٧مصعللحاته معرية — ب
٨٨أسالويه معرية - ج
٨٩ت رمن عل الك؛نما مط-المة — ٢

٨٩. .........٠ ......وتفهم تدبر مجهنالمة I الأول 
٨٩اسممللاع الثالت 

٨٩"ا_جعالكتب 
٨٩. ...............المهمة الكتج، عل الحرص - ٤
٩٠الكتء_ا تقويم — ٥



)جأ(سًً__سس__سًمحً
٩٢كبخ1رةسلباسإ 

٩٧. ..............فتاوىحولاسإ *المحل 
علالعقيدة يرموا الذين العالم طالية يعذر هل الشيخ؛ محيلة "سال ١

الفلألالإمام أو الفلاق بآن محنج؛ن الصالح لف المذهب غثر 
٩٧العقيدة؟ هذ0 يعتقد 

مسألةحصوصأ الحقيدة دراسة محب لا عمن • الشخ نحيلة ّثل — ٢
٩٧القدر-مفآمجنالزلل؟ 

قصدهمعند الشرعي العالم طالبة بعفس يتحؤج ت القمح فضيلة مثل — ٣
٠١ ٠ الحرج؟ هذا من العالم طالب يتخلْس فكيف والشهادة العلم 

أهلمعاملة ق العلم طلية مجن الكمر محتلما الشيخ نحيلة مثل — ٤ 
١٠٢. ........خثرأ؟ اش جزاكم الصحيح التوجيه نما العامي 

طيةدروس حضرر عل محرص العلم حللة بض الشيخ؛ نحيلة سئل - ٥
١٠٤. ...وجيهكم؟ نما العلماء بدروس صاط 

نماالحلم طليا ق والفتور الهمة صعقا يلاحظ. ت الشيخ نحيلة مثل — ٦
٠١٠٥ .العلم؟ عل والحرص علوالهمة إل تدفع الش والهلرق ائل الوّ

لإخوانهوالراء الولاء محعل لن نصيحتكم ما الشيخ؛ نحيلة مسل - ٧
منمحصل ما وكذللثا له، موافقتهم عدم أو مسألة ل له وافقتهم مل 

١٠٦الطلاب؟ بين الحسد 
تعلمجواب من جانيآ البغدادي الخييا ذكر I الشيخ فضيلة مثل — ٨

١٠٧. ... .........رأيكم؟ نما العلمام أحد لزوم وهو العلم 
إذاأرادطاJا^لملمأنبمقلالأحادثالتيزادتالشخ: نحيلة ه-مثل 

١٠٨. . سعثدالهادىفهلهذْاكلريقةمفيدة؟ 



رسااده

محرأأليس عدالهادي لابن الحرر كتاب عن الشخ؛ محيلة ّسل - ١ ٠ 
١٠٩؟ ^١٤٨١٢من 

وعمريكر أبا أن الوزير، ابن عن ذكر الشيخ: محيلة مئل - ١ ١
وردما وكدا الكريم، القرآن محمفلوا -ل؛ عنهم اش رمى ~ وعل وعثمان 

طاليةيعفى تدعو الش الأشياء القرآن، محففلوا لر أنبمم العلماء يعفى عن 
١٠٩. ..........صحح؟ هدا هل اه كاب حفظ لرك العلم 

خالفق العلم لطالب الصحح النهج ما أ الشيخ محيلة مثل - ١ ٢
١١٠الشرعية؟ العلوم 

الإماملدهب متيعآ العالم طالي، يكون مض الشيخ؛ محيلة مثل —  ١٣
١١٤أحد؟ 

مجنإمامآ مالي هل العلم لعنالبا توجيهكم ما الشيخ نحيلة مثل - ١ ٤
١١©عنه؟ عنرج أم اللاهب أئمة 

حعواقد الذين العلم طلبة بعض ل رأيكم ما • الشيخ نحيلة مثل - ١ ٠
كونحتى يتتظرون أم المساحي ق يقومون؛الدعوة هل العلم أمس 

١١٥رسمي؟ إذن عندهم 
ثيءوبأي الaللبا كيفية عن الأمثلة يرين، الشيخ نحيلة محل — ١ ٦

١١٦. ....... .....توجيهكم؟ غما العلم طلب، أراد من سدأ 
١١٩. ..ياحتمار؟ العلم طلبا طريقة مجا ت الشيخ نحيلة محل - ١ ٧

الونتاق الإنجليزية اللغة تعلم حكم عن الشيخ• محيلة محل -  ١٨
١٢٠الحاصر؟ 

قدالض التعليمية الأفلام مشاهدة حكم عن ت الشخ محيلة محل - ١ ٩
١٢١نساء؟ فيها عون 



.=^=سسسسسسسسعء
بعدمالقول الصالح الشباب بعض عن كثر ت الشيخ فضيلة مثل — ٢ ٠ 

١٢٢تولكم؟ فما — اش رحه — القيم ابن أنوال بعمى إل متندين التقليد 
اسالعلوم إل أحوج الأمة كانت إذا الشخ: فضيلأ مثل -  ٢١

العلومل أم فيها يتخصص أن للإنسان الأفضل فهل والهندمة كالهلب 
١٢٣الشرعيأن؟ 

الكتبحتم؛قراءة الشباب أكثر أن نلاحظ الشيح؛ فضيلة مثل - . ٢٢
١٢٤نصيحتكم؟ فما الأصول يكتب مهتم وغم متآثرأحا العامة الثقافية 

الأحكاميعص يعلم الناس س كثثرأ نرى الشيح؛ فضيلة مثل -  ٢٣
تعالجوكيف ذلك؟ أسباب فما بعالمه، يعمل لا ذلك وسمر الشرعية 

١٢٤دُاوْالفلاهرة؟ 
نحاهوال٠الم العلم هنالب عل الواحب ما الشيحI فضيلة مثل - ٢ ٤

١٢٥^-^^؟ 
المعتزلةفرق الحلم حللأب تعلم فائدة ما • الشيخ فضيلة مثل  ١٢٠

١٢٨. .....العصر؟ هدا ق وحولها عدم سمر والخوايج والحهمية 
مثيلعل الايات محففل الهللأب ؛،u_ الشيخ؛ فضيلة مثل ء  ٢٦

يعذبونمن حكم ل يدجل فهل منها، الكثير ينسى نم الامّتشهاد 
١٢٨حمفلوْ؟ ما نيان بب ب

وهوغيره به ويأمر شيثآ الإنسان يعلم قد الشيخ؛ فضيلة سثل -  ٢٧
علمحب وهل يعمل؟ لا بما غيره يأمر أن له محل فهل يعمله لا ه نف

١٢٩أمره؟ امتثال المأمور 
لرالسابقين العلماء إن تال؛ من عل نرد كيف الشيخ؛ فضيلة مثل —  ٢٨

لطلبالمخ إلا لدبمم وليس حفظهم عل توثر التي المشاغل لدبمم تكن 



حالئهسرس 
Qnv>=_=^^

١٣٠الوقت؟ كل -اخذ الش الدنيوة الشاغل فكثرت الأن أ.ا العالم، 
الشرعيالعالم طلب يريد من تنصح بماذا الشخ؛ فضيلة ّثل  ٠٢٩
الأصولمنها كتب ■ميموعة لديه بأن العلم ح العلماء عن بعيد ولكنه 

١٣١والخصران؟ 
ماديةخلروف عندهم وأهل علم طالب أنا الشيخ؛ فضيلة ،سل  ٠٣٠
أتركفهل العلم طلب مجن لك أقفل علينا اعمل والدي ل فقال 

١٣١. .....لا؟ الأهلأفضلأم عل العمل وهل لأعلم؟ يراضي 
نفلرياتدراّمتي وكل الخامعة ل طالب أنا ت الثسح فضيلة ،سل - ٣ ١

هدممثل نقد أنوي أنّي علت إذا رأيكم فما الث/يع تحالتم تنال غربية 
١٣٢النفلريات؟ 

عاليةدرحات آحد أن أحب طالب أنا الشيخ؛ فضيلة مثل —  ٣٢
بالدرجات ٥٢٠١١ق رأيكم فما طيبة نيش ذلك •ع وأنا ممتازأ ومعدلا 

حدشهدا ق هل الضعيفة؟ الدرجات مجن والغضب العالية 
١٣٣للإخلاص؟ 

اللخةالعلم طالب تعلم ل فضيلتكم رأي ما الشيخ: فضيلة -،طل  ٣٣
١٣٤. ...........اض؟ إل الدعوة ميل ل شيةلأميما 

وأتابعالكيمياء علم ق متخصص أنا الشيخ: فضيلة مثل -  ٣٤
العلمعن يشغلني ذلك أن العلم مع المجال هدا ق تصدر الش الحوث 
١٣٥بينهما؟ أوفق فكيف الشرعي 

مجنحكم ومجا تنصح؛قراءما؟ التفر كتب أي • الشيخ فضيلة مثل —  ٣٠
٠١٣٦ حققي؟ ما عل ومحافثل الإنسان محفثل وكيف نسيه؟ ثم القران حففل 
١٣٨. .؛......ءنكتاتفقهالة؟ امخ: محيلة --^ ٣٦



تمحًه— 
العلومدعذس تسمية محرى الرهن هذا ق ٠ الثمخ محمحملة مسل —  ٣٧

هذافهل وأدبا بعلمي مميت الثانوية الدارس أن حش بالعلم التجريبية 
١٤٠صحيح؟ 

يمسياللعلم حلله بعدم الثخعمن يعير هل ٠ الشمع فضملة مثل س  ٣٨
أوعمله يسيهبا آو الرعي ئعلم طلب حا لى الى بدرامته امعاله 

١٤٠غ؛رذلك؟ 
ؤءنما' ^١٤٠١ قوله ل بالعلماء القصود ما ت الشيح فضيلة مسل —  ٣٩

١٤١العلم1ءيم؟ عيادْ س اف بمص 
ينويالمخمن كان إدا الرياضيات تعلم هل • الشيخ فضيلة مسل — ٤ ٠

١٤٣حاوحهاشلهأجرأملأ؟ 
الْليطيتعلموا أن يريدون الشباب بعمى ت الشيح فضيلة ماتل — ٤ ١

هوفما وغثرْ الاختلاط مثل عواتق هناك ولكن الأخرتم( العلوم وبعضن 

٤y  عنالعلم طلية من ممر انحراف الملاحظ من الشيح: فضيلة .؟مثل
١٤٥. ......تعليمكم؟ فما أهميتها *ع العربية اللغة فواعد اتقان 

طالبأم للدعوة التفرغ أفضل: أتهما الشيح: فضيلة مثل -  ٤٣
١٤٥العالم؟ 

الشالأمور فما النيان العلم 1فة كان إذا الشيح: فضيلة مثل -  ٤٤
١٤٥وحفغله؟ العلم ضبط عل تمن 

يلاحظحيث الحلم لعللأب توجيهكم مجا الشيح: فضيلة محل -  ٤٥
١٤٦الإهمالوءدمالحد؟ 



رساليه

١٤٧^^^تكإشىللمحالاكدرص؟ اكخ1 اُ،_سثلضيالأن
قإخوانه مع يذهب أن يريد علم طالب عن I الشيخ فضيلة سئل -  ٤٧
والدهأهله، هو معهم الذهاب وبئن بينه الحائل وكان العلم لعللب اش 

١٤٩. .............الهلالب؟ ^ا "؛ممج ؤب الحكم فما وأمه 
دونشل الكتب من العلم تعلم بجون هل الشيح؛ فضيلة مثل -  ٤٨

خطتهكان كتابه شيخه كان ءمن القائل؛ القول ل رأيك وما العلماء؟ 
١٥٠أكثرمزصوابهء؟ 

بالتنلرياتالكريم القرآن تضر يجوز هل الشيخ؛ فضيلة مثل - ٤ ٩
١٥٠العلميةالحيطة؟ 

خْلأالرحال أقوال عل الاعتماد أن ذكرتم الشخ؛ فضيلة مثل - ٥ ٠
١٥٢. .....ااثمن.هب؟ عدم هذا من يفهم نهل العلم طالب يضر 

مبييبدأ لا بال ذي أصر *كل حديث هل I الشيخ فضيلة مثل ء ٥ ١
١ ٥٣صمحح؟ حديث  ٠٢. . اش. 

لتعليمهمالعشاء يعد الناس نحاكلة أفضل أت٠م I الشيخ فضيلة مثل - ٥ ٢ 
١٥٣. ...^امالأٍلأمسمالهمِنمتٍامالأيل؟ 

محدمجاالأساتذة أحد نحاه عل محب ماذا الشيخ: فضيلة سئل .  ٥٣
١٥٤. ..............ؤالدينية؟ الواد ق وحصوصأ محرم 

لممغير مدرس عل التحية إلقاء يجوز هل الشيخ؛ فضيلة مثل - ٥ ٤
١٥٤حارحه؟ أو لفصل ال 

أيحلهافهل علمية كلية ليحول محال أمامي الشيخ؛ فضيلة مثل هه_ 
١٥٥. ................الشريحة؟ كلية ق المجال أسلك أم 

١٥٥. • الفتوى؟ عن المالم توقف سب ما الشخ: فضيلة محل —  ٥٦



صً)ج( 
حكمنما علم شر يمش *ن الماس من هناك • الثسخ فضيلة سئل —  ٥٧

١٥٦ذلك؟ 

طريقةرما القرك؟ لحفظ دعاء هتاك هل الشخ فضيلة مثل -  ٥٨
١ ٥٧حفظه؟ 

١٥٨الثرص؟ اساسايةسإا،ه_ّثلفض؛لةص: 
لطالبويتفرغ عماله يرك أن للمرء بجون هل * الشيح فضيلة مثل — ٦ ٠

١٥٨العلم؟ 
آمالأدلة عن بالبحث العالم محللب ل ييدأ هل الشيخ؛ فضيلة مثل -  ٦١

١٦٠المداهب؟ أحد ذلك و يقلد 
١٦١. ...-بما؟ تنصح المي الكتب ص ما ت الشيح فضيلة مثل -  ٦٢
كثرعل الحالم طلب ق بدأ محن تنصح بماذا الشيح؛ فضيلة مثل -  ٦٣

١٦٢سته؟ 

١ ٦٣يقرأأويتعلم؟ لما ينسى لمن نصيحتكم محا الشيح؛ فضيلة مثل — ٦ ٤
فمايفتي، الصخر صار حش الفتوى انتشرت •' الشيح فضيلة ممل —  ٦٥

١٦٤تعليقكم؟ 
الأراءبعض يرجح أن الحلم لطالب يجوز هل ت الشيخ فضيلة سئل -  ٦٦

١٦٥. .......... .....غثر0؟ -بما يلزم ثم بعض عل الفقهية 
فمابالعلم العمل ل التقصير يلاحفل ت الشيح فضيلة مثل —  ٦٧

١٦٥نصيحتكم؟ 
هلالعلم طلب ل الصحيحة الهلريقة محا I الشيح فضيلة مثل -  ٦٨

١ ٦٧فهمها؟ أم المتون يحففل يكون 
لطالبالمغ بحجة الدعوة يترك بمن رأيكم ما ' الشيح فضيلة مكل -  ٦٩



رسالغه

١ ٦٨. . . الطريق؟ بداية ل والعلم الدعوه بين( الحهع يمكن لا وأنه العلم 
ماصحيح وهل به والالتزام التجويد تعلم عن، '' الشيخ فضيلة مثل — ٧ ٠ 

١٧٠الزكاة(؟ نحو)الصلاة، ي بالتاء الوقوف من فضيالخكم عن يذكر 
١٧٢وملم؟ عليه اش لصل -)ص،( الرمز؛ماحكم • ابمح فضيلة ما-'اسل ١

تعلقكمفما علم باقي الإفتاء ءلاهرة انتثرت الشيخ فضيلة مثل —  ٧٢
١٧٢الفلاهرة؟ عل٠ذا

١٧١". ......الزهور؟ بياع كتاب عن اص: فضيلة 
١٧١". ...؛..^يلةاص:ءنكتابتجيهالخاّن؟ 

لالعلم أهل وفضل مكانة هي مجا I الشيخ فضيلة مثل -  ٧٠
١٧٤الإسلام؟ 

الإسلامعلماء دور أن يعتقد الناس بعض الشيخ؛ فضيلة محل —  ٧٦
ةامكالئالأحرى الأحكام دون الشرعية الأحكام عل يقتصر 

١٧٥فمارأيكم؟ ..والاقتصاد.
امخفضيلة -محل ٧٧
اكخفضيلة -مثل ٧٨
الشيخفضيلة مثل _.  ٧٩

الشيخفضطه مثل  ٠٨٠

١٧٥محشرا؟ الدين ق الخلاف يكون مش 
١٧٦. ...الإملأم؟ و الاجتهاد حكم ما 

١٧٧لا؟ أم سن لدب التقليد محب 
الملأحثلاتهد0 عل تعاليمكم مجا 

طلبةبعض تبل مجن وتصحيحآ تمحّحيمآ نقدأ، للصحيحين، التعرض _ أ 
١٧٨. .............^مالدينلمترسخاقدا٠همفيال٠الم؟ 

١٧٩ب_رواجمن.هبالثلاهرية 
١٧٩الضرورية العلوم عن الانشغال ِ ج
١٧٩. ...........للتدريس والتصدر التحالم طامرة سيؤع — د



رسالفهء
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الكتابعلم طلب ق الناس أمام عن ت الشيخ فضيلة سئل — ٨ ١ 
١٨٢رالمة؟ 

والراتب؟الوفليفة أجل من يدرس من حكم ما • الشيخ فضيلة مثل —  ٨٢
١ ٨٣. والرسائل؟ اليحوث لهم يكتب مجن استأجر من البعض يفعله وعا 
لالتفقه من والهندسة كالعلب العلوم هل الشيخ فضيلة سئل —  ٨٣

١ ٨٦العلم؟ طلب ق الإحلاص يكون بم الشيخ؛ فضيلة سئل -  ٨٤
هذاق النية إحلاصى أن الناس بحفي يقول الشخ فضيلة سئل —  ٨٥

١٨٧قولكم؟ فما مستحيل العصر 
١٨٨؟ ٢٠١٠١١العمل؛حول مسحتكم ما الشيخ فضيلة مسل . ٨٦
عنهيتلقى فيمن توافرها محب الش الأمور ما • الشيخ فضيلة صثل —  ٨٧

١٨٨العلم؟ 
لأبن)الحل( ل يقرأ ايتاوين الهللبة بحص ت الشيخ فضيلة سئل -  ٨٨

١٩٠رأيك»ا؟ فما حرم 
الأستغناله فهل الفقه العلم طالب أراد إذا الشيخ: فضيلة مثل -  ٨٩
١٩٠الفقه؟ أصول عن 

ل؛فيحققها لماله ي1ق العلم طلبة بعض الشيخ فضيلة سئل ء ٩ ٠
١٩١. ...تولك«إ؟ فما ٠ ٠ الإشكالات عليهم ويورد العلماء يسأل 
١٩٢الوقت؟ استغلال حول توجيهكم؛ مجا الشيخ فضيلة سئل ٠٩١

كانفيمحلسءا.ةإذا العلم لطالب محوز هل اص: فضيلة --^)، ٩٢
١ ٩٣. . الفائدة؟ وتحصل عليها أجيب حتى مسألة عنده مجن يقول أن 
٩٣  I طرقمجن طريقة التسجيل أسرؤلة تضبر هل ت الشيخ فضيلة سئل

ء
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١٩٤العلم؟ طلب أم الليل قيام أضل أثبمما ت الشخ محيلة مثل - ٩ ٤
يكونواحتى العلم طلية إل توجيه من هل ت الشيح فضطة ،سل  ٠٩٠
١٩٥دعاة؟ 

ولرالمائل من مسألة ق العال؛ اجتهد إذا الشيخ؛ محيلة مثل  ٩٦
١٩٦عليه؟ محكم مم بمب 

١٩١^. ....الاجتهاد؟ بعدم يقول عمن •' الشخ نحيلة سل -  ٩٧
ندحمن البعض مجن محصل فيما قولكم ما ت الشيح نحيلة سئل -  ٩٨

١٩٨والنووي؟ حجر لابن 
موصؤعل لاحر ءالم من الفتيا اختلاف عن I الشخ نحيلة سئل  ٠٩٩
٢٠١الفتيا؟ متلقي موقف وما واحد 

العلماءأخءلاء من يتخذ فيمن قولكم مجا اذشخت نحيلة مثل - ١ ٠ ٠
٢٠٢فيهم؟ للقدح طريقآ 

مجنالبعضؤر من محصل محا حول توجيهكم مجا • الشيخ نخبميلة سئل .٠ ١ ٠ ١
٢٠٣والتحزب؟ التفرق 

قدرةله ليس ومجن الحامي عل الواجب ما الشيخ؛ نحيلة سئل - ١ ٠ ٢
٢٠٥العلم؟ طلب عل 

العل؛طالب إليها يرُ؛ع التي الأصول من الشيخ؛ نخبلة سئل -  ١٠٣
٢٠٥• ب؟ -فهلالثرعيأقوالالصحابة-رصىالتحعن٠م 

هلالحاضرات لإلقاء أمبوعيآ منتثل؛ موعد محييي حول رسالة؛ ه
٢٠٨ذلكالعملبدءة؟ 

لالرمع من العض من محصل عما ت الشخ ضبلة سئل - ١ ٠ ٤
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٢١٠. ........وغيتهم فيهم والقدح الر؛انين العلماء أعراض 
فيهايجل التي الصوتية السجلات عن الشيخ: فضيلة مثل .- ١٠٥

٢١١. ............استعمالها؟ من حرج هناك يهل العلم، 
الخلافيةائل المق الخالق عل ينكر مش •' الشيح فضيلة مثل - ١ ٠ ٦

٢١١اشيناءلاسا؟ 
ماذاالتران حنظ ان الإنأراد إذا الشخ: نمه تل - .

٢١٢صحونه؟ 
٢١٣والاختلاف التفرق ورك والائتلاف الاجتماع حول *ر-الأن: 

حالةوق ؛؟ ilpمن أكثر استفتاء بحوز هل الشيح' فضيلة مثل — ١ ٠ ٨
٢١٥. ....بالأحوءل؟ أم بالأير المتفتي يأخذ هل الفتتا اختلاف 

١ ٠ ٩ I هووالخماعة السنة أهل محدهس، إن نلتم • الشيح فضيلة مئل
٠٢٠٦ ية؟ ٠uاالخلاثة المل.اهب عل -شا فكيف أحمد الأتم مذهب 

كتبقراءة مجن ينفر فيمن فضيلتكم رأي ما ■ اليح فضيلة مثل — ١ ١ ٠
لفاللكتب الخامجعة أو الصحيحة النفلرة هى ومجا العاصرين؟ الل.ءاة 
٢١٦. ..ؤ............والمفكرين؟ العاصرين الدعاة وكتب 

حللمبييدأون الدين العلم طؤة بعض عن الشيح فضيلة مثل - ١ ١ ١
أدلةمجن خالية أما بحجة المتون عن ؤيعرصون الحديث بكتب العلم 

٢١٧والسة؟ الكتاب 
ي—مملعيكتفون الدين الملم حللمية بحمر عن الشب^\ فضيلة مثل ٠١١٢
يوثروهل علم؟ طلاب يعتثرون هل دروسهم خلال مجن العلماء أشرطة 

٢١٩عتمدهم؟ جمق 
نحربمعديل.تأم صار فيمن فضلتكم رأى ُا • الشيخ فضيلة مثل — ١ ١ ٣
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يثابشرعي صل هذا هل منهم والتحذير عنهم الناس ونشر العلماء 
٢٢٠ي؟ يعاب أو عليه 

العلمطالب ق ا؛تدآ لمن نصيحتكم هي ما الشيح! فضيلة سئل - ١ ١ ٤
1٢٢٢ىثىءي؛دأ؟ 

بعضإفتاء ل محتهد أن للإنسان بجون هل الشيخ؛ فضيلة مثل — ١ ١ ٥
٢٢٣. .اساء؟ سؤال شر ر أو يمي من يوحد لا كان إذا الماس 

منالتقليل من الناس بعض س يقع عما الشيح: فضيلة سئل - ١  ١٦
٢٢٤سماحتكم؟ توجيه فما الواسر فقه عدم بدعوى العلماء شأن 
يدرسونمعلمن عل الدراسة حكم عن الشيح٠ فضيلة سئل —  ١١٧

علاستواءْ أو نعمته أو بقدرته افه يد ويمرون الأشعرية العميدة 
٢٢٦بالاستيلاء؟ عرشه 

٢٢٩^نسرالفتوىجمايمانأوالأكان؟ 
الناسدعوة حول العلم لْللبة نصيحتكم ما الشيح فضيلأن سئل — ١ ١ ٩

٢٣٠وسمالملماكرص؟ 
٢٣٢الإفتاء رسالة:حول ءلإ 

٢٣٧. .........الملم و مءوعة فواتي j الثالث: الفصل ص
٢٣٧. .....الملم سالب لأبد أمور الأول: الفانية 

٠٢٣٧ . ٠ ١ . ؤ٠ . . ه يدرّالذي المن ل نحتمحر متن حفظ - ١
٢٣٨. ............متقن شيخ عل وسرحه صمهله - ٢

٢٣٨باسولأت الاشتغال ٣-عدم 
٢٣٨. .....موجب بلا محتصر إل نحتمحر ص تتقل ألا - ٤
٢٣٩. .........السن والضوابهد الفوائد انماص - ٥



وساليه

.............للطلب القس '^ع — ٦ 
تالأدي1خ عن العالم تلقي أهمية ق ■ الثانية الفانية 

٠.. ...... .....الطريق اختصار — ١ 
............مآ-الرءةفيالإدراك.

٠.والعلماء العلم طلاب متن الريعل — ٣  ١..
١ؤ . العالم »ع الأدب حس ق الثالثة الفائدة 

........ء.......الموال حمن — ١ 
٠. ...'آ_حسنالأبع   ٠........

٠..........'*ا-صحةالخهمسواب 
............الفاممةالرايعة:فيالخفذل: 

•• ••••••••••••••ا-حفظض؛زى 

.....والتاءلرة الجائلة ق الخامة الفانية 
مماراة>_محادلة 

............آ-محادلةلإث؛اتالحق.
...........القاتلةالمد-ة:فيالالاكرة: 

.............النمس مع مذاكرة — ١ 
...٠ ٠ .....٠ . ؤ١ الغير •ع مذاكرة — ٢ 

....كرامةاكزكٍةوالاوح و ;: ٩٧١القاتلة 
...........الملم وزكاة الثام الفائدة 

اللمنثر — ١ 
'آ_انملبالالم
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٢٤٦وصا\.ض 
٢٤٦. ..........التكر عن والنهي بالعروق الأمر - ٤

٢٤٧. . ٠سإسوموخلأالمالماء 
٢٤٨. ...........العالم بجركن القصود ق العاشرة القاتلة 

٢٠٣رمائل ثمان ومه •' الخامس الباب 
٢٥٥. .....مجالأول:ِنسصلأافالخالم 

٢٧٢. — منه وموقفنا أمجابه — العلماء بين الخلاف ت الثانية الة الرّس
٢٩٣. . . ٠ . ٠ . ٠ .٠ اه. حففلكتاب عل الحث الئالثت: الرسالة 
٢ ٩٨. ............الحد من التحذير ق ت الرابعة الرسالة 

٣٠. .....وبيانحءلراكولءلاساء الرمالةالخامة:  ٠
٣٠٤نحوالعالماء الصحيح الوقف بيان ل I السادسة الرسالة 
٣٠٧. ..... .....وصررْ حءلرْ التحزب I السابعة الرسالة 

٣٠٨تعلمه عإ, الحقآ ٠ اش كتاى تلأوة فضا, I الثامنة سالة الر 

٣١١.. ......ب....•.ا•.ن الفهرس

r

العلمكتاب فهرص 
ربوالحمدش 


	000
	001
	002
	003
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015



